Program Dwunastu
Kroków
a Kurs Cudów
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Jest to transkrypt zapisanego na taœmie
wyk³adu Mistrza-Nauczyciela.
Wprowadzono minimum poprawek edytorskich
w nadziei zachowania i przekazania radosnej,
spontanicznej duchowej ci¹g³oœci.

Rozwi¹zanie istnieje
Chyba nikt z nas nie lubi³ tych poszukiwañ, tej
nawarstwiaj¹cej siê dumy i przyznawania siê do
niepowodzeñ, których proces ten wymaga, aby mog³o
dojœæ do jego wype³nienia. Ale zobaczyliœmy, ¿e
naprawdê dzia³a³o to u innych, i uwierzyliœmy w
bezcelowoœæ i beznadziejnoœæ ¿ycia, które dot¹d by³o
naszym udzia³em. Gdy wiêc podeszli do nas ci, w
których problem ten zosta³ rozwi¹zany, nie pozosta³o
nic innego, jak tylko siêgn¹æ po zestaw prostych
duchowych narzêdzi, z³o¿ony u naszych stóp.
OdnaleŸliœmy spor¹ czêœæ nieba i wystrzelono nas w
czwarty wymiar egzystencji, o którym wczeœniej
nawet nam siê nie œni³o.
Oto wspania³a prawda i nic mniejszego ni¿ to:
prze¿yliœmy g³êbokie i skuteczne duchowe doœwiadczenia, które zrewolucjonizowa³y ca³¹ nasz¹
postawê ¿yciow¹, nasze podejœcie do innych i do
Bo¿ego wszechœwiata. Faktem le¿¹cym w centrum
naszego dzisiejszego ¿ycia jest absolutna pewnoœæ,
¿e nasz Stwórca wst¹pi³ do naszych serc i do naszego
¿ycia w prawdziwie cudowny sposób. Zapocz¹tkowa³
w nas osi¹ganie rzeczy, których nigdy nie moglibyœmy
osi¹gn¹æ sami.
z Wielkiej Ksiêgi Anonimowych Alkoholików, str. 25

Przeczytaj to jeszcze raz!
-4-

Kurs Cudów a Program Dwunastu Kroków
W których to ów niezbêdny proces przebudzenia ze snu
o bólu i œmierci, re¿yserowanego przez ciebie samego,
zostanie pobudzony i przyspieszony.
Oto kuracja, prowadz¹ca do wyzdrowienia z ob³¹kañczo
racjonalnej, samonapêdzaj¹cej siê, zobiektywizowanej w
czasie egzystencji w lochu œmierci, b³êdnie objaœnianej jako
forma Prawdziwej Rzeczywistoœci, czyli ¯ycia Wiecznego.
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Znaczenie anonimowoœci w
duchowym przebudzeniu
Wiêkszoœæ Nauczycieli Boga w przyspieszonym duchowym
programie oœwiecenia cia³a-umys³u odkryje w swych w³asnych
intensywnych spotkaniach z wy³aniaj¹c¹ siê na nowo
rzeczywistoœci¹ Umys³u Chrystusa nieodpart¹ odpowiedzialnoœæ za w³asn¹ anonimowoœæ. Im g³êbszy jest poziom
zogniskowania tego Portalu duchowego odrodzenia z Twórcz¹
Pe³ni¹, tym bardziej uporczywa bêdzie owa funkcja stra¿nicza.
Wydarzaj¹ca siê tu unia z Bogiem przez sw¹ œwiêtoœæ nie
daje siê opisaæ s³owami i musi byæ chroniona przed os¹dzaj¹cym wtargniêciem twej nieczystej to¿samoœci, która jest
twoim w³asnym wytworem. Jezus mówi o tym wielokrotnie
w Ewangelii Nowego Testamentu, a tak¿e w Swym Kursie
Cudów, jako o koniecznoœci ochrony twego w³asnego
Chrystusowego Dzieci¹tka oraz troszczenia siê o jego rozwój
poprzez twórcz¹ substancjê nieustaj¹cych Œwiêtych chwil.
Pierwsi twórcy Programu Anonimowych Alkoholików
rozpoznali, w dog³êbnym duchowym wgl¹dzie, istotnoœæ
terminu „anonimowy”. Rzecz jasna dotyczy³o to „zaufania”
we wzajemnym przyznawaniu siê do „nieumiejêtnoœci radzenia
sobie w œwiecie”. Ale tak¿e dotyczy³o rozpoznania, ¿e osobiste
doœwiadczenie objawienia uzdrawiaj¹cej mocy Bo¿ej mo¿na
jedynie wyraziæ przez niesienie wizjonerskiego przes³ania
wdziêcznoœci i wolnoœci tym, którzy s¹ wci¹¿ uwiêzieni w cyklu
uzale¿nienia bez drogi ucieczki.
W tym sensie ka¿dy, kto odkrywa rzeczywistoœæ
„Prawdziwej Mi³oœci Tworzenia”, jest w tym œwiecie
anonimowy.
M.N.
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Od wyjœcia z na³ogu do oœwiecenia
Wszystkim wychodz¹cym z na³ogu oraz nauczycielom Kursu
Cudów dziêkujê, ¿e mnie s³uchacie. Mo¿liwe, ¿e jesteœcie w tej
chwili dalej w waszej podró¿y do domu, ni¿ wskazywa³by na to
ów „scenariusz egzystencji”, który obwo³ywaliœcie dot¹d mianem
„swojego ¿ycia” w tym mrocznym kontinuum pe³nej strachu
egzystencji. Byæ mo¿e oto w³aœnie czas, by postanowiæ, ¿e „doœæ
ju¿ tego”. Zacznijmy od pocz¹tku i przekonajmy siê, czy mo¿emy
rozœwietliæ wspólnie niektóre zakamarki jaskiñ:
Program Dwunastu Kroków jest pochodz¹c¹ z boskiej
inspiracji metod¹ wyleczenia tragicznej choroby polegaj¹cej na
uzale¿nieniu od alkoholu, zwanej alkoholizmem.
Kurs Cudów jest pochodz¹c¹ z boskiej inspiracji metod¹
wyleczenia twego uzale¿nienia od opêtanej koncepcyjnej egzystencji, egoistycznie utrzymywanej w wyniku zaprzeczenia i odrzucenia
wiecznej mi³oœci Boga. Jest to uzale¿nienie od twej doczesnej
egzystencji oraz œmierci, co nazywaæ bêdziemy œmiercioholizmem.
Program Dwunastu Kroków i Kurs Cudów s¹ identyczne.
S¹ identyczne nie tylko pod wzglêdem uznania pe³ni Boga czy
jednoœci umys³u, ale i w technice, dziêki której twój œwiadomy
kontakt z Bogiem mo¿e zostaæ wzmocniony i ostatecznie w pe³ni
urzeczywistniony.
Wielu z nas pamiêta pocz¹tkowe uczucie ukojenia, pojawiaj¹ce
siê w miarê doœwiadczania spokoju umys³u, którym jak odkryliœmy
mogliœmy siê dzieliæ w czasie mitingów Dwunastu Kroków.
Wspó³udzia³ w kompletnej bezradnoœci i poddaniu, które dla wielu
sprowadzi³o dramatyczn¹ duchow¹ interwencjê, gdy powierzyliœmy nasz¹ wolê i nasze ¿ycie opiece Boga. W Kursie Cudów
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jest to doœwiadczenie Œwiêtej chwili, bêd¹ce nieustaj¹cym w
dzia³aniu mechanizmem samorealizacji poprzez poddanie swej
koncepcyjnej to¿samoœci. Dla tych z was, którzy pragn¹ przyjrzeæ
siê temu z bliska, odtwarzanie tej Œwiêtej chwili, czyli czasu
poddania siê, jest wy³¹cznym celem grup Dwunastu Kroków oraz
Nauczyciela Cudów na Bo¿ym Zgromadzeniu. Ca³kowit¹
podstaw¹ Programu Dwunastu Kroków i samych kroków jest
utrzymanie nieustaj¹cego œwiadomego kontaktu z Bogiem.
Jest to oczywiœcie prawd¹, gdy umys³ twój staje siê w cudowny
sposób dojrza³y do urzeczywistnienia swej odwiecznej pe³ni,
czym jest Kurs Cudów.
Ci z was, którzy wchodz¹ w Program Dwunastu Kroków
ignoruj¹c fakt, ¿e jest to program ca³kowicie i wy³¹cznie duchowy,
i w jakiœ sposób wi¹¿¹ z nim potrzebê nieustaj¹cego terapeutycznego przekszta³cania ego, gorzko siê myl¹ co do tego, czym
jest Program Dwunastu Kroków. Nie ma w Programie Dwunastu
Kroków dos³ownie ¿adnej terapii, oprócz wyznania jakichkolwiek podtrzymywanych przez ciebie wci¹¿ ¿alów, które staj¹
siê, w miarê gdy je uwalniasz, czêœci¹ mechanizmu, poprzez który
wracasz do zdrowia i odkrywasz co? Przebaczenie dla siebie
i ludzi wokó³! Oto prawdziwe wyjaœnienie „Jak to dzia³a”.
Szpera³em dziœ rano w szufladzie i znalaz³em tam kopiê rozdzia³u
„Jak to dzia³a” z „Wielkiej Ksiêgi Anonimowych Alkoholików”
oraz wyœwiechtany, ratuj¹cy ¿ycie modlitewnik pod tytu³em „24
godziny” z codziennymi modlitwami i wskazówkami na ca³y rok.
Do czasu mojego osobistego poddania siê z pewnoœci¹ nie nosi³em
siê ze œwiadomym zamiarem, a w³aœciwie te¿ nie myœla³em nawet
powa¿nie o pod¹¿aniu jak¹œ duchow¹ œcie¿k¹. Teraz zaœ, w sposób
niespodziewany i cudowny, zosta³ mi dany ca³kowicie nowy sens
i cel w ¿yciu.
-8-

Jak wiêc to zadzia³a³o? Oto jak. Nikomu, kto pod¹¿a t¹
œcie¿k¹, nie mo¿e siê nie powieœæ. Sukces odniesie ka¿dy, kto
stosuje „Wielk¹ Ksiêgê Anonimowych Alkoholików” lub
Podrêcznik Kursu Cudów z intencj¹ wyzwolenia czy te¿ poddania
siê pewnoœci, ¿e istnieje wyjœcie z tej niemo¿liwej sytuacji. Jest to
pewnoœæ, ¿e istnieje transcendentne rozwi¹zanie, przynosz¹ce
pokój i szczêœcie. Istnieje moc dostêpna nam w³aœnie tu i teraz.
Znakomicie! Oto dobry pocz¹tek! Pozostañmy przy tym.
Musimy teraz powiedzieæ, ¿e demonstracj¹ tego jest nasze
zgromadzenie siê we wspólnym przyznaniu, ¿e nasza bezsilnoœæ
wywo³a³a zmianê w naszej percepcyjnej to¿samoœci. Jest to ca³a
podstawa Kursu Cudów i gdy przeczytacie rozdzia³ „Co siê tyczy
reszty” z Poradnika dla Nauczycieli, odkryjecie, ¿e nauczanie
poddania siê stanowi ca³¹ podstawê koniecznoœci œwiadomego
kontaktu z Bogiem. Tego w³aœnie chcemy razem doœwiadczyæ
teraz, w tej chwili.
Jako ten, który wyszed³ z uzale¿nienia na skutek cudownego
wydarzenia, które zasz³o w moim umyœle, odkry³em, ¿e istnieje
mechanizm dzia³ania, aby utrzymaæ i przekazaæ pogodê i spokój
umys³u, których doœwiadczy³em. U¿yjê tu terminu dzia³anie,
poniewa¿ jest on dla ciebie bardzo cenny. Ca³a podstawa tego
nauczania brzmi: „dzisiaj jest ten dzieñ”, kiedy to przez uwolnienie
ukierunkowania czy nieukierunkowania moich koncepcyjnych
skojarzeñ mogê bezustannie poddawaæ siê doœwiadczaniu czego?
Duchowego przebudzenia!
Krok nr 12: Przebudzeni duchowo w rezultacie tych
kroków staraliœmy siê nieœæ pos³anie innym alkoholikom i
stosowaæ te zasady wybaczania we wszystkich naszych
poczynaniach.
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Jaki to ma zwi¹zek z kontynuowaniem terapii albo z koniecznoœci¹ uzasadnienia naszej niezdolnoœci do efektywnego dzia³ania?
Absolutnie ¿aden. Mówi to i Kurs Cudów, i Program Dwunastu
Kroków. Ostatecznie nie ma ¿adnego uzasadnienia dla twej
niezdolnoœci do radzenia sobie. A istot¹ tego przekonania,
niezale¿nie czy odnosi siê ono do alkoholu etylowego, czy
jakiejkolwiek innej praktyki uzale¿niaj¹cej, jest to, ¿e mam jeden
problem i jedno rozwi¹zanie. To jest sedno tego nauczania,
poniewa¿ jakikolwiek problem widziany w œwietle potêgi
niemo¿noœci znalezienia jego rozwi¹zania musi uzyskaæ
przyzwolenie na pe³niê rozwi¹zania. To cud! „Jest inny sposób
patrzenia na to” – to zdanie jest w³aœnie tym, czego naucza Kurs
Cudów. I naucza on tego jako oœwiecenia umys³u bezpoœrednio
poprzez modlitwê i medytacjê, jak zaleca Program Dwunastu
Kroków. Degeneracja w stronê nieustaj¹cej potrzeby poddawania
zaborczej to¿samoœci terapii jest bezpoœredni¹ przyczyn¹
nawracaj¹cej potrzeby odurzania ego przy pomocy substancji
chemicznych. Dzieje siê to, gdy ego popada w swoje przyrodzone
ura¿enie, jak okreœla siê to w Programie Dwunastu Kroków, lub
¿al – s³owo, którego przewa¿nie u¿ywa Kurs Cudów.
£¹czycie siê zawsze w ¿alu waszego percepcyjnego umys³u.
A ci z was, którzy czuli frustracjê umys³u alkoholika, a tak siê sk³ada,
¿e tkwi ona w ka¿dym z was, s¹ wszyscy czêœci¹ tej determinacji,
by szukaæ sprawiedliwoœci lub te¿ usprawiedliwienia dla waszych
indywidualnych to¿samoœci, które, jak mówi Jezus w Kursie, s¹
z natury pe³ne urazy. Nie ma to nic wspólnego z natê¿eniem tej
urazy, przy pomocy której ¿¹dasz sprawiedliwoœci w swoich
stosunkach z sob¹ samym. „Wszystko, co robiê, robiê sam sobie”.
Mówimy wiêc o przechodzeniu przez Program Dwunastu
Kroków oraz o przejœciu z niego do Kursu Cudów jako o
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w³¹czeniu, poprzez bezwarunkowe poddanie twego uzale¿nienia
od ego, twej absolutnej zdolnoœci do zajêcia swego miejsca jako
Zbawiciela Œwiata. Jest to niezwykle istotne i zachodzi w sposób
naturalny w okreœlonym kierunku. I mówiê tutaj z g³êbokiego
osobistego doœwiadczenia, ¿e ci¹g³a aktywnoœæ przynosi cud
wyzwolenia z koniecznoœci, by w dos³ownym sensie „uczestniczyæ
w swoim œnie o œmierci”, by domagaæ siê uznania siebie w korelacji
zawieraj¹cej uparte d¹¿enie do utwierdzania siebie i zaspokajania
wymagañ, które zdaj¹ siê we mnie istnieæ. Nie uda³o mi siê to.
Nie uda³o mi siê! Ca³e nauczanie Kursu Cudów polega na
doprowadzeniu do fiaska twojego osobistego celu. Czy to jest
jasne? Podstaw¹ tego nauczania jest to, ¿e nie mo¿e ci siê udaæ.
Jak¿e wstrêtne dla wielu z was w waszych manifestacjach ego
jest s³owo „poddaæ siê”. Oto dok³adnie, czym jest Program
Dwunastu Kroków. Nie mo¿na osi¹gn¹æ tego przez samokontrolê
czy zdolnoœæ panowania nad sytuacj¹. Musisz zostaæ zmuszony
do wejœcia w sytuacjê poddania siê czy lêku, w której zechcesz
ujrzeæ, ¿e nie ma sposobu na przezwyciê¿enie twojego problemu.
A wtedy zamanifestuje siê cud. Jest nim przyznanie, ¿e nie potrafiê
rozwi¹zaæ problemu w ¿adnych okolicznoœciach.
To, co próbujemy zrobiæ w Kursie Cudów, to postawiæ ciê w
sytuacji, w której przyznasz, ¿e tkwisz w g³êbokim lêku i ¿e
problem nie mo¿e byæ rozwi¹zany. Oczywiœcie umys³ alkoholika
jest œwiadomy na bardzo wczesnym etapie swej kariery
samoodurzania, ¿e tkwi w wielkim lêku i ¿e jak mu ¿ycie mi³e (lub
œmieræ), nie potrafi zrozumieæ, dlaczego lub w jaki sposób inne
to¿samoœci radz¹ sobie wœród jatek i bezcelowoœci œwiata, w
którym siê znalaz³. W tym sensie jest inny. Wydaje siê, ¿e urodzi³
siê w niew³aœciwych czasach. Kurs Cudów stosuje wobec niego
okreœlenie: „bêd¹cy póŸniej w czasie”. Rozumiecie? Im wiêcej
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lêku, tym póŸniej w czasie. Im wiêcej lêku zawiera dana
to¿samoœæ, tym silniej postanowi³a ona, ¿e problem nie mo¿e
zostaæ rozwi¹zany w okolicznoœciach, w których pozornie siê
znajduje. Jest to stwierdzenie faktu.
Tak wiêc „Jak to dzia³a” jest nieustann¹ praktyk¹ pierwszego
spotkania, w którym poprosi³eœ o pomoc i uzyska³eœ j¹. Poprosi³eœ
o pomoc Si³ê wiêksz¹ ni¿ ty sam, co by³o transcendentn¹
koniecznoœci¹, po tym jak wreszcie odkry³eœ, za spraw¹
bezskutecznego przetrz¹œniêcia w³asnych bezrozumnych prób
sprzeniewierzania siê mi³oœci Boga, ¿e problem nie mo¿e byæ
rozwi¹zany. Tak w³aœnie brzmi nauczanie Kursu Cudów:
nieustaj¹ca praktyka doœwiadczania w³aœnie tej chwili. Radosn¹
rzeczywistoœci¹ dla uczestników Programu Dwunastu Kroków i
dla tych z was, którzy pracuj¹ z programem Kursu Cudów, jest
odkrycie, ¿e jeœli pracujesz z tym Programem przy zachowaniu
sta³ej dyscypliny, obudzisz siê pewnego ranka i odkryjesz, ¿e to
Program pracuje nad tob¹.
To przydarzy³o siê wielu z nas. A jest to praktyka zdyscyplinowanego wstawania rano i siedzenia cicho nad ksi¹¿k¹
„24 Godziny” Anonimowych Alkoholików lub Podrêcznikiem
Kursu Cudów oraz podejmowania celowej próby nawi¹zania
kontaktu z Bogiem i odczuwania pokoju, który z tego emanuje,
oraz w pewnym sensie bycia zdolnym do radzenia sobie z
problemami œwiata, z którymi do tej pory nie potrafi³eœ siê uporaæ
– a to z pewnoœci¹ jest postêp. Idea, ¿e œwiadomy kontakt mo¿e
trwaæ i przynieœæ rezultat, który jest dos³ownie w ka¿dej chwili
cudowny i który odmieni twe ¿ycie i œwiat, jaki pozornie zamieszkujesz, jest jedynym celem Kursu Cudów. Rzecz jasna,
zaczyna siê to od jakiegoœ rodzaju fundamentalnego przyznania
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twojej w³asnej niezdolnoœci do radzenia sobie. „Obym pamiêta³,
¿e nie stworzy³em sam siebie”.
Kto potrafi okreœliæ i czy to w ogóle daje siê okreœliæ, gdy
chodzisz na mitingi, na ile jesteœ gotowy, by naprawdê us³yszeæ,
czego naucza Program Dwunastu Kroków? Lub okreœliæ tw¹ chêæ
dzielenia siê z tymi osobami wasz¹ wzajemn¹ bezradnoœci¹?
Wszyscy dobrzy nauczyciele Programu Dwunastu Kroków
rozumiej¹, ¿e gromadzicie siê, by dzieliæ siê wasz¹ niezdolnoœci¹
radzenia sobie w œwiecie, oraz wychodzeniem z uzale¿nienia,
doœwiadczanym poprzez ów œwiadomy kontakt z Bogiem. Tak
w³aœnie powinny wygl¹daæ wszystkie grupy Kursu Cudów. To
jest w istocie celem Podrêcznika Kursu.
Ci z was, którzy w ubieg³ych latach dziwili siê, dlaczego wasz
Program Dwunastu Kroków prowadzi do kontynuowania na³ogu
– nazywaliœmy to „zawziêtoœci¹” w odmowie, by „puœciæ siebie i
wpuœciæ Boga” – przyznaj¹ zazwyczaj, ¿e chodzi tu o wasz¹
niezdolnoœæ do przyznania, czym jest Program Dwunastu Kroków.
Program Dwunastu Kroków oznacza dos³ownie poddanie siê
Bogu; Bogu takiemu, jakim Go pojmujesz – lub jak zwykliœmy
mawiaæ: „jakim Go nie pojmujesz”. W tym sensie wiêc Program
Dwunastu Kroków nie jest niczym innym jak poddaniem siê, tak
jak i Podrêcznik Kursu. A tak¿e uœwiadomieniem sobie, ¿e istnieje
inna droga, nie zawarta w ramach rozwi¹zañ mego w³asnego
sk³óconego umys³u, czyli tego, co okreœla siê jako moj¹
percepcyjn¹ rzeczywistoœæ. Widzicie to? Odkrywamy, ¿e nasza
s³aboœæ jest nasz¹ si³¹. „Uproœæ to, g³upku”.
Prostota Programu Dwunastu Kroków oraz Kursu Cudów
musi wymykaæ siê percepcyjnemu umys³owi, poniewa¿ umys³ taki
jest mechanizmem samokomplikacji. Niezmiernie wa¿n¹ rzecz¹
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w Programie Dwunastu Kroków jest idea „postawy
wdziêcznoœci”. Jest to pewnoœæ, ¿e twoja trzeŸwoœæ, czyli twe
uwolnienie od uzale¿niaj¹cego zniewolenia przez narkotyk, nie
mia³o nic wspólnego z twoj¹ indywidualn¹ wol¹, a pochodzi³o w
ca³oœci z cudownej interwencji Si³y Wy¿szej. Cud nie jest zatem
niczym innym jak ca³kowitym, natychmiastowym zniweczeniem
przywi¹zania do koncepcji „ja”.
Potêga wdziêcznoœci zawarta w tej cudownej manifestacji
wolnoœci wykracza daleko, daleko poza jakiekolwiek koncepcyjne wyjaœnienie. Szczêœliwa realizacja pewnoœci siebie,
charakterystycznej dla polegania na Bogu, jest w smutku
odrzucana oraz zaprzeczona przez os¹dzaj¹cy opór twej
bezsensownej osobistej woli.
Rzadko widywaliœmy, by nie powiod³o siê komuœ... jak
stwierdza siê w „Jak to dzia³a”. Czy jest ktoœ, kto chodzi na mitingi
i naprawdê zwyk³ siadaæ i czytaæ „Jak to dzia³a”? Jak to dzia³a?
Rzadko widywaliœmy, by nie powiod³o siê komuœ, kto z
oddaniem pod¹¿a³ nasz¹ œcie¿k¹. Nie mówi siê tu o czêœciowym
pod¹¿aniu lub o pod¹¿aniu z umiarkowanym zaanga¿owaniem,
nie pada te¿ s³owo „nigdy”. Na jednej z tych konferencji toczy³a
siê wielka dyskusja – mam wra¿enie, ¿e to by³o dwa tysi¹ce lat
temu – o tym, dlaczego mówi siê tam rzadko widywaliœmy,
zamiast nigdy nie widywaliœmy, by nie powiod³o siê komuœ...
OdpowiedŸ na to jest taka sama jak w odniesieniu do odkrycia
samego siebie oraz wyzdrowienia w bezpoœrednim kontakcie z
wy¿sz¹ si³¹ Uniwersalnego Umys³u. Nikt nie jest w stanie okreœliæ,
jak powinno wygl¹daæ oddanie lub wytrwa³oœæ indywidualnej
to¿samoœci. A wiêc rzadko widywaliœmy, by nie powiod³o siê
komuœ, kto z oddaniem pod¹¿a³ nasz¹ œcie¿k¹ znaczy tyle, co:
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„kto mo¿e stwierdziæ, czym jest pod¹¿anie z oddaniem?” Oddanie
– czy chodzi tu o poddanie siê, czy o oddanie pod¹¿aniu œcie¿k¹?
Pamiêtam, jak wszed³em raz na miting i przys³uchiwa³em siê
temu, oraz wszed³em w to bez potrzeby, by nawet s³yszeæ, o czym
by³a mowa. Jest to odkrycie, którego dokona³eœ we w³asnym
umyœle, odkrycie twego niezatartego potencja³u komunikowania
siê ze wszechœwiatem poprzez po³¹czenie siê, tak jak to robicie
teraz. Nie potrzeba ¿adnego wyjaœnienia. To jest uœwiadomienie
sobie, ¿e prawdziwa komunikacja pochodzi z odkrycia samego
siebie. Ta radosna pewnoœæ siebie i ³agodna pogoda umys³u s¹
naturaln¹ czêœci¹ stanu polegania na Bogu.
Nie udaje siê tym, którzy nie potrafi¹ oddaæ siê temu
programowi w pe³ni. Istniej¹ tacy nieszczêœnicy. Wygl¹da
na to, ¿e takimi ju¿ siê urodzili. Niezdolni s¹ do rozwiniêcia
w sobie rygorystycznej potrzeby uczciwoœci, przy nieustaj¹cym
przyznaniu, ¿e ja nie potrafiê rozwi¹zaæ tego problemu. Na tym
polega uczciwoœæ. „Nie potrafiê rozwi¹zaæ problemu. Nie wiem,
kim jestem, ani co u diab³a tu robiê. Potrzebujê pomocy!” Teraz
dopiero mo¿e zacz¹æ siê jakiœ prawdziwy duchowy postêp.
S¹ te¿ ci, którzy cierpi¹ na ciê¿kie schorzenia emocjonalne i traktujemy ich naj³agodniej, jak umiemy, poniewa¿
rozumiemy, ¿e ich schorzenia emocjonalne sprowadzone zosta³y
przez ich niezdolnoœæ radzenia sobie z uto¿samieniami tego œwiata.
Jesteœmy œwiadomi tkwi¹cych w nich uczuæ lêku, a tak¿e paranoi
i schizofrenii, które s¹ bezpoœrednim rezultatem ich niezdolnoœci
utrzymania siê w tym œnie o lêku, którego doœwiadczaj¹.
Oni tak¿e mog¹ wyzdrowieæ, jeœli uda im siê rozwin¹æ
w sobie zdolnoœæ do uczciwoœci poprzez uœwiadomienie sobie,
¿e jest dla nich normalne miewaæ doznania lêku. Usi³owanie
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przezwyciê¿enia lêku jest antytez¹ nauk zawartych w Kursie
Cudów i w istocie tak¿e Programu Dwunastu Kroków. Chodzi o
przyznanie, ¿e nie jesteœ w stanie go przezwyciê¿yæ. Jest to jedyna
terapia, pozostaj¹ca w rzeczywistej zgodnoœci z tym nauczaniem
œwiadomego kontaktu z Bogiem. Czy nie tak?
Nasze historie ujawniaj¹ w ogólny sposób to – oto mamy
Program Dwunastu Kroków i Kurs Cudów zarazem – jacy kiedyœ
byliœmy, a to jest ci¹g³e przypatrywanie siê naszym ludzkim
poszukiwaniom, prawda? Nie chcê tego. Jacy kiedyœ byliœmy,
co nam siê przytrafi³o, gdy odkryliœmy ow¹ cudown¹ intencjê –
jacy kiedyœ byliœmy, co siê nam przytrafi³o i jacy jesteœmy
teraz. To jest grupa, która potem zbiera siê wspólnie i mówi po
prostu: „Przydarzy³o mi siê coœ cudownego w moim w³asnym
umyœle i pragnê dzieliæ siê z innymi radoœci¹ i szczêœciem, jakie w
tym doœwiadczeniu odnalaz³em”. Nieprawda¿? Bez studiowania
mojej relacji z teœciow¹ czy by³ym mê¿em po to, by przede
wszystkim utrzymaæ urazê zawart¹ w moim problemie.
A wiêc porównujemy fundamentalne zasady powrotu do
zdrowia zawarte w Programie Dwunastu Kroków z zasadami
Kursu Cudów. Widzimy, ¿e zaczynaj¹ siê one od przyznania twojej
ca³kowitej niezdolnoœci do rozwi¹zania problemów twej osobistej
¿yciowej to¿samoœci, a nastêpnie prowadz¹ ciê a¿ do wszechogarniaj¹cej potrzeby transformuj¹cego duchowego doœwiadczenia. Widzia³em w jakimœ czasopiœmie artyku³ o m³odym,
wychodz¹cym z na³ogu alkoholiku, któremu jego sponsor
powiedzia³, ¿e Program Dwunastu Kroków nie ma absolutnie nic
wspólnego z Kursem Cudów! ¯e Kurs Cudów jest bardzo
skomplikowany i tajemniczy i ¿e jest za trudny, by go zrozumieæ.
Co za nonsens! Bardzo nam tu zale¿y, abyœ zrozumia³ pierwotn¹
podstawê obu tych nauk. Nie ugrzêŸnij pod prysznicem terapii.
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To s¹ programy nieustannego œwiadomego kontaktu z Bogiem,
czyli Uniwersalnym Umys³em, uwalniaj¹ce ciê od szaleñstwa
nieznoœnego samookreœlenia w œwiecie, które wymaga³o stale
nasilaj¹cego siê odurzania! „Jestem wolny od mojej w³asnej
niepohamowanej woli”.
Czy mo¿esz przyjœæ i nauczaæ wraz ze mn¹ naszej pewnoœci,
¿e doœwiadczyliœmy cudu trzeŸwoœci i nieustaj¹cego cudu
samourzeczywistnienia, które jest ow¹ bezpoœredni¹ metod¹
komunikacji z Wieczn¹ Rzeczywistoœci¹?
Jak¿e nieunikniony by³ stan œwiadomoœci Billa Wilsona, jednego
z za³o¿ycieli AA, który by³ typowym beznadziejnym przypadkiem
totalnego uzale¿nienia od „czegokolwiek, co mog³o przynieœæ ulgê”
niemo¿liwej sytuacji tego œwiata, który ostatecznie przeszed³
przera¿aj¹ce doœwiadczenie ciemnej nocy duszy – od „Ojcze,
czemuœ mnie opuœci³” do „Ojcze, w Twoje rêce powierzam ducha
mego”– fenomenalne, fizyczne, oœwiecaj¹ce doœwiadczenie
transformacji. £ó¿ko Billa w szpitalu na oczach kilku pielêgniarek
przebywaj¹cych w jego pokoju by³o dos³ownie zalane œwiat³em.
Gdzie mo¿e ci siê osobiœcie przydarzyæ niewyt³umaczalna
transfiguracja tego rodzaju? Nie sposób powiedzieæ. Jedyne
mo¿liwe okreœlenie jest miar¹ ca³kowicie zawart¹ w twoim
w³asnym osobistym dylemacie, wyra¿aj¹cym siê jako frustracja
i bezcelowoœæ, które pojawiaj¹ siê w twej w³asnej potrzebie
znalezienia prawdziwego znaczenia i celu twej egzystencji w
œwiecie. B¹dŸ pewien jednego: projekt drogi poprawy Programu
Dwunastu Kroków oraz Kursu Cudów jest w ca³oœci oparty o
boskie objawienie, a tak¿e interwencjê naszego w³asnego,
indywidualnego i uniwersalnego Ÿród³a rzeczywistoœci, którym jest
stwarzaj¹cy na wieki Umys³ Boga.
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Wa¿ne jest, byœ pamiêta³, ¿e programy te nie s¹ percepcyjnym
uznaniem koniecznoœci osi¹gniêcia jakiegoœ dna. S¹ one
naturalnym, nieuniknionym rezultatem samego poddania siê. S¹
zarówno przyczyn¹, jak i skutkiem. S³yszycie to? W ka¿dej
modlitwie przyczyna i skutek s¹ w istocie jednoczesne. Kurs
naucza, ¿e po prostu nie jesteœ w stanie otrzymaæ wiêcej ni¿ to, o
co prosisz, ale ¿e naprawdê otrzymasz to, o co prosisz. Widzisz
to? Tak, by wraz z poszerzaniem siê zakresu poddania
natychmiastowa koryguj¹ca odpowiedŸ Ducha Œwiêtego by³a
wci¹¿ bardziej i bardziej buduj¹ca pod wzglêdem mentalnym oraz
emocjonalnym. Nic nie mo¿e zaprzeczyæ twym w³asnym
intencjom, poniewa¿ nic nie istnieje na zewn¹trz ciebie. Jeœli prosisz
o pokój Boga i szczerze go pragniesz, otrzymasz pokój Boga,
poniewa¿ pokój Boga jest tym, czym jesteœ.
A wiêc za pierwszym razem, gdy s³yszysz to przes³anie, i za
drugim razem, i za dziesi¹tym, i za dwudziestym razem, i za setnym
razem, i „Jak to dzia³a” na mitingach albo „Jak to dzia³a” w grupach
Kursu Cudów bêdzie dyktowaæ ci warunki, na których gor¹co
i bezapelacyjnie pragniesz przyznaæ, ¿e masz bardzo powa¿ny
problem z podporz¹dkowaniem siê autorytetowi, dotycz¹cy
kwestii twego stworzenia, a tak¿e potrzebê i determinacjê, by
umrzeæ. A ulga, któr¹ czujesz, gdy przychodzisz do tego typu
grupy, nie daje siê wyraziæ, choæ ci z was, którzy uczestniczyli w
tzw. „dobrych” mitingach, na których nie ma terapii, a jedynie
wzajemne uznanie, potrafi¹ wyczuæ wra¿enie silnej braterskiej
wiêzi, powsta³ej przez przyznanie siê tej to¿samoœci czy te¿ osoby
do bezsilnoœci i daje siê to bardzo wyraŸnie zauwa¿yæ. Terapia w
ogóle was nie interesuje.
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Bêdê tu przez chwilê mówi³ jako cz³onek Programu: Jeœli
weŸmiemy pocz¹tkuj¹cego, który opowie ci o tym, co nazywamy
„zalaniem w trupa”, to jest on zdecydowany, by opowiedzieæ
historiê okolicznoœci, które wskazywa³y na to, jak kompletnie by³
bezsilny. Z pewnoœci¹ s¹ to potrzebne i wa¿ne wyznania. Podobnie
móg³byœ przyjœæ na zajêcia Kursu i powiedzieæ: „Po prostu nie
potrafiê dzia³aæ w tym œwiecie. Wszystko, co robiê, jest bezcelowe”. Nie jest to nic innego jak wykazanie siê kwalifikacjami
do cz³onkostwa. Jakakolwiek specjalistyczna porada nie powinna
mieæ miejsca. Cz³onek Programu ma jeden problem i przedstawiono mu rozwi¹zanie. W ¿adnym wypadku ¿aden wychodz¹cy
z na³ogu alkoholik nie anga¿owa³by siê w osobisty obrachunek
kogoœ innego. Rozumiesz? Nie zamierzam wcale robiæ osobistego
obrachunku tamtej osoby. Mam dosyæ problemów z moim
w³asnym zaanga¿owaniem w wychodzenie z na³ogu. Terapia, któr¹
móg³bym mu zaoferowaæ, by³aby jedynie oparta o mój w³asny
upór, by samemu nie mieæ doœwiadczenia (a jedynie potwierdziæ
skojarzenie jego uraz z nim samym), nie zaœ o przyznanie, ¿e w
istocie mamy tylko jeden problem i ¿e tym problemem jest sam
narkotyk.
Wszystkie spotkania Programu i wszystkie grupy Kursu
Cudów mówi¹, ¿e masz jeden problem. Mo¿esz go nazwaæ
alkoholem, mo¿esz go nazwaæ ego, mo¿esz go nazwaæ
postrzeganiem siebie, mo¿esz go nazwaæ zawziêtoœci¹, by obraziæ
Boga – nie dbam o to, jak go nazwiesz. Zawsze chodzi o ograniczon¹
to¿samoœæ osobow¹, czyli na³ogowe przywi¹zanie do potrzeby
utwierdzania siê w twoim ograniczonym umyœle-œwiadomoœci. Czy
to ma jakiœ sens? Wiêc spotykamy siê tutaj w rozs¹dnym celu
poddania siê cudowi lub doœwiadczeniu, oddani przekonaniu, ¿e
problemu nie da siê rozwi¹zaæ. „Nie analizuj, utylizuj”.
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Oto „Jak to dzia³a”. S¹ te¿ ci, którzy cierpi¹ z powodu
ciê¿kich zak³óceñ umys³owych oraz emocjonalnych, ale wielu
z nich wraca do zdrowia, jeœli zdolni s¹ do uczciwoœci.
W³aœnie tak. Nasze historie ujawniaj¹ w ogólny sposób, jacy
kiedyœ byliœmy i jacy jesteœmy teraz. Jeœli zdecydowaliœcie
indywidualnie w swym umyœle, ¿e chcecie tego, co my mamy, nie
przejmujcie siê, ¿e potraficie to rozró¿niæ przy pomocy w³asnych
mechanizmów. Ta decyzja oznacza, ¿e pragniecie staæ siê
Nauczycielami Boga i zadeklarowaæ tak¹ to¿samoœæ siebie, która
daje wam radoœæ i szczêœcie. Patrzycie na inne to¿samoœci, gotowe
zrezygnowaæ ze swego sk³adowiska totalnej œmierci i choroby,
i pytacie jak wtedy, gdy wchodziliœcie w Program: „Jak do tego
doszed³eœ?”, „Jak siê tego dowiedzia³eœ?” To w³aœnie jest
mechanizm, którego nauczacie jako Programu Dwunastu Kroków
lub Kursu Cudów.
Przede wszystkim musisz tego chcieæ, prawda? Musisz byæ w
stanie widzieæ ró¿nicê pomiêdzy bólem, w którym tkwisz, a
pozorn¹ radoœci¹, której doœwiadcza dana to¿samoœæ. I pierwsze,
co on ci powie w swojej prawdziwej to¿samoœci, jest co? ¯e nie
mia³ z tym nic wspólnego! Widzisz? Wszystkie dobre programy
powiedz¹ ci: „Nie mia³em z tym nic wspólnego. Podda³em siê
i prze¿y³em cudowne doœwiadczenie braku potrzeby dalszego
odurzania siê. To by³ cud”. Ja chcê mechanizmu, a jest nim
Program Dwunastu Kroków, który umo¿liwia ci¹g³e doœwiadczanie tego. Chcê to mieæ przez ca³y czas.
A wiêc jeœli zdecydujesz, ¿e chcesz mieæ to, co my, i jeœli
pragniesz trochê siê o to zatroszczyæ... Och, tu wcale nie jest
napisane trochê zatroszczyæ. Nie, nie! Tu nie chodzi o kompromis!
Tu jest napisane: pragniesz zatroszczyæ siê o to w pe³ni. Teraz
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jasne jest, ¿e facet, który zamierza dalej piæ, nawet gdy mu to
powiecie, który bêdzie nadal ¿¹da³ zwrócenia uwagi na swe
uzale¿nienie, powie: „Nie pragnê wcale siê o nic troszczyæ. Wci¹¿
potrafiê rozwi¹zaæ mój problem”. Oto podstawa tego nauczania.
Ale jeœli pragniesz zatroszczyæ siê o to w pe³ni, to jesteœ te¿
gotów przedsiêwzi¹æ pewne kroki. Jesteœ gotów do
zastosowania koniecznoœci cudu w poszczególnych przypadkach
w Podrêczniku. To s¹ w³aœnie kroki, prawda? W Podrêczniku?
Czas powiedzieæ, ¿e odmówimy wykonania niektórych z nich.
Niektóre z nich przyjd¹ ci ³atwiej ni¿ inne, poniewa¿ jesteœ
nieustêpliwy w ci¹g³ym uzasadnianiu potrzeby istnienia w czasie i
umierania, masz to we krwi. Wszystkie twoje ludzkie wspomnienia
uzasadniaj¹ twe uzale¿nienie od samow³adczej œmiertelnoœci.
Przy niektórych z tych kroków zawahasz siê. Dlaczego?
Wci¹¿ jeszcze myœlisz, ¿e mo¿esz znaleŸæ ³atwiejsz¹ i
przyjemniejsz¹ drogê do tego rozwi¹zania. Jest mi o wiele
³atwiej nie musieæ s³uchaæ tego, co powiesz, Jezusie z Nazaretu.
Jest mi o wiele ³atwiej nie musieæ s³uchaæ o nieuniknionoœci
poddania siê w celu doœwiadczenia tego. Wolê ju¿ upieraæ siê
przy rozwi¹zaniu kompromisowym dla Twych wskazówek
g³osz¹cych: „B¹dŸ wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi”,
tak bym móg³ kontynuowaæ prowadzenie mojego w³asnego
programu. Ka¿dy porz¹dny – u¿yjê tu terminu „ozdrowia³y” –
alkoholik wie doskonale, ¿e im bardziej kieruje swymi w³asnymi
skojarzeniami, tym wiêcej urazy zgromadzi w potrzebie wyra¿ania
siebie. To fakt. „Puœæ siebie i wpuœæ Boga”. „Oddaj Mu ster”.
„IdŸ z Bogiem”. „Gdyby nie ³aska Boga”... Co siê sta³o z tymi
wszystkimi zwrotami? S¹ za bardzo duchowe. Nie s¹ w koñcu
niczym innym jak przyznaniem siê do potrzeby Boga.
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Wydawa³o nam siê, ¿e bêdziemy mogli znaleŸæ ³atwiejsz¹
i przyjemniejsz¹ drogê... Ale co? Nie uda³o siê nam. Zauwa¿cie,
¿e jest to powiedziane w czasie przesz³ym. Program Dwunastu
Kroków jest przyznaniem, ¿e twoja ewolucja zakoñczy³a siê i ¿e
jesteœ w Niebie. Mówi o tym nawet Dwunasty Krok, który
oznajmia, ¿e po doœwiadczeniu duchowego przebudzenia wci¹¿
to robimy, lecz nasz problem zosta³ rozwi¹zany dziêki naszemu
nieustaj¹cemu kontaktowi. Nie ma potrzeby, by wskazywaæ inne
rozwi¹zanie. Nasza pewnoœæ, ¿e problem nie mo¿e byæ
rozwi¹zany, jest nieustannym przyznawaniem siê do kontaktu
z Bogiem. Dzisiaj nie bêdê os¹dza³ niczego, co siê zdarzy.
Ale nie uda³o siê nam. Teraz zaœ, z ca³¹ uczciwoœci¹, na
jak¹ nas staæ, z ca³¹ uczciwoœci¹, anga¿uj¹c w to wszystko, co
w ogóle mo¿emy ci daæ oraz powiedzieæ z perspektywy umys³u,
który to poj¹³, b³agamy ciê, byœ by³ nieustraszony i dok³adny
ju¿ od samego pocz¹tku. Spójrz na ca³y ten oparty na
koncepcjach œwiat jak na coœ, czego siê nie da zrozumieæ. Przyznaj
natychmiast, ¿e wszystko tu jest jedynie totalnym chaosem. B¹dŸ
nieustraszony i dok³adny ju¿ od samego pocz¹tku. Dlaczego
to konieczne? Niektórzy z was próbowali czepiaæ siê swoich
dawnych przekonañ i rezultat tego by³ ¿aden, dopóki nie
puœciliœmy ca³kowicie. Jest to bezpoœrednie stwierdzenie z
Kursu Cudów. Myœlisz, ¿e dostajesz rezultat z w³asnych pok³adów
urazy, ale rezultat ten jest w istocie ¿aden. Nie dostajesz ¿adnego
rezultatu oprócz ci¹g³ego lêku wewn¹trz w³asnego umys³u. Rezultat
tego by³ ¿aden, dopóki – nie spodoba wam siê to zdanie – dopóki
nie puœciliœmy ca³kowicie. Zgoda?
Pamiêtaj, ¿e masz do czynienia z ego – alkoholikiem –
indywidualn¹ to¿samoœci¹. Masz do czynienia z koniecznoœci¹
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odurzania siê, wyra¿ania samemu sobie uznania za w³asne
skojarzenia, usprawiedliwiania urazy i lêku, które czujesz w swoim
w³asnym umyœle. Jezus powiedzia³by o ego: jest przebieg³e, jest
og³upiaj¹ce i jest potê¿ne i bez pomocy nigdy w ¿yciu sobie z
nim nie poradzisz. Potrzebujesz Ducha Œwiêtego, by zwróci³
twoj¹ uwagê na to, ¿e nie jesteœ w stanie rozwi¹zaæ problemu.
Ale jest Ten, do którego nale¿y ca³a moc – tym Kimœ jest
Bóg. Obyœ Go teraz odnalaz³! To potê¿na modlitwa. Obyœ Go
odnalaz³. Jest to proœba, byœ Go znalaz³ przez swoj¹ determinacjê,
by tego nie rozwi¹zywaæ. Obyœ Go teraz odnalaz³! Pamiêtaj,
to nie On siê zagubi³, lecz ty!
Pó³œrodki nic nam nie da³y. Pó³œrodki nic ci nie daj¹.
Kompromis wynik³y z twej determinacji, by skorelowaæ chorobê,
ból, œmieræ i samotnoœæ na ziemi z wiekuist¹ mi³oœci¹, radoœci¹
i szczêœciem Nieba, nie bêdzie dzia³a³. Pó³œrodki nic nam nie
da³y. Pe³ny œrodek to Bóg. Pó³œrodek to oddzielenie. Ono nic ci
nie da. Nie mo¿esz odnosiæ po¿ytku ze swego pragnienia œmierci
i oczekiwaæ, ¿e rozwi¹¿esz problem.
Gdzie stan¹³eœ? W punkcie zwrotnym. Jezus nauczaj¹c tego
w Kursie, wci¹¿ od nowa i od nowa mówi, ¿e jesteœ teraz w
punkcie zwrotnym. Czy potrafisz zobaczyæ, ¿e jest to punkt
zwrotny? Czy pozwolisz swojemu umys³owi, aby osi¹gn¹³ ten
punkt, który ty zawsze dot¹d osi¹ga³eœ, a nastêpnie postanowi³,
¿e wolisz widzieæ rezultat tylko czêœciowo? I od czego to wolisz?
To zdanie mówi: Prosiliœmy o Jego ochronê i opiekê z
ca³kowitym oddaniem. To jest samo sedno nauk Kursu Cudów.
Moja radoœæ i szczêœcie... Ludzie! Ci z was, którzy chc¹ to
us³yszeæ; jeœli chcecie, mo¿ecie zrobiæ z tego rozwa¿ania
akademickie, mo¿ecie studiowaæ wszystkie przyczyny i
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zmieniaj¹ce siê skojarzenia, jakie wam siê spodobaj¹; faktem
pozostaje, ¿e mój pokój i radoœæ s¹ moim ca³kowitym poleganiem
na Bogu lub Sile wy¿szej, moj¹ pewnoœci¹, ¿e sam w sobie i z
siebie jestem niczym. To nie ma nic wspólnego z przedmiotem, na
którym polegam. Co to jest? To ca³kowite oddanie. Zwróæ
uwagê, ¿e radoœæ le¿y w oddaniu. Mo¿esz skierowaæ to do Boga,
ale tylko jeœli Go w ogóle pojmujesz. Oddanie jest w tym sensie
dawaniem, prawda? Zamierzam zrezygnowaæ z w³asnych potrzeb.
Zamierzam tylko dawaæ. Nie bêdê we w³adzy przymusu trzymania
i przechowywania. Zrezygnujê z tego i powiem: „Ojcze, w Twoje
rêce powierzam ducha mego”.
Oto s¹ kroki, które poczyniliœmy. Czas przesz³y – to siê
sprawdzi³o, prawda? – jeden dzieñ na raz. Bêd¹c w programie
wyjœcia z na³ogu, przyznaliœmy – co? Krok nr 1: Przyznaliœmy,
¿e jesteœmy bezsilni wobec alkoholu i ¿e przestaliœmy
kierowaæ w³asnym ¿yciem. Jesteœmy bezsilni. Nie obchodzi mnie,
w obliczu czego. Nie potrafiê rozwi¹zaæ tego problemu. Wiecie
w g³êbi serca, ¿e nie potraficie rozwi¹zaæ tego problemu, a wiêc
ukryliœcie go. Nie obchodzi mnie radoœæ, jak¹ czerpiecie z
przekonania, ¿e potraficie. Zasadniczo wiesz, ¿e nie potrafisz
rozwi¹zaæ problemu, bo inaczej nie szuka³byœ szczêœcia. Szukasz
szczêœcia przyznaj¹c, ¿e potrafisz rozwi¹zaæ problem, chocia¿ nie
potrafisz. W tym sensie tego problemu nie da siê rozwi¹zaæ.
Krok nr 2: Uwierzyliœmy, poprzez bezcelowoœæ prób
wyra¿enia siebie, ¿e Si³a wiêksza od nas samych mo¿e
przywróciæ nam zdrowie. Co za piêkne zastosowanie s³owa
„zdrowie” oraz „ob³¹kanie”. Kurs naucza wprost, ¿e jesteœ
ob³¹kany i ¿e wszystkie twe zwi¹zane z tym wysi³ki nie wymagaj¹
definicji s³owa „ob³¹kanie”. Zna³em swego czasu wielu
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alkoholików, którzy przyznaj¹, ¿e zachowywali siê w sposób
ob³¹kany, gdy prowadzili samochód czy robili te wszystkie szalone
rzeczy, które ludzie robi¹ przez sw¹ ci¹g³¹ niezdolnoœæ do
kierowania w³asnym ¿yciem. Przyznanie, ¿e ca³e to uto¿samienie
jest ob³¹kane i ¿e jedyny sposób, za pomoc¹ którego ich umys³y
mog¹ powróciæ do zdrowia, przekracza³ ich w³asne mo¿liwoœci,
stanowi drugi krok Programu, który prowadzi do trzeciego,
¿ywcem z Podrêcznika Kursu Cudów:
Krok nr 3: Postanowiliœmy powierzyæ nasz¹ wolê i nasze
¿ycie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy. Postanawiam
je powierzyæ. Nie jestem w stanie rozwi¹zaæ problemu. Zgoda?
„To takie s³abe. Czy nie jest to przyznanie siê do w³asnej
bezsilnoœci?” Tak! Tak, o wszyscy ci, którzy jesteœcie pewni, ¿e
chcecie siê rz¹dziæ. Mo¿ecie to robiæ, ale wtedy bêdziecie dalej –
co? Obwiniaæ siê za koniecznoœæ istnienia waszej indywidualnej
to¿samoœci i braæ na siebie ciê¿ar tej winy. Da wam to uczucie
urazy, poniewa¿ bêdziecie ¿¹daæ sprawiedliwoœci w ramach tego
osobowego uto¿samienia.
Co nale¿y zrobiæ, gdy zrobisz to wszystko? Krok nr 3. Zrobi³eœ
to i to dzia³a. Odda³eœ swe ¿ycie i wolê opiece Boga i doœwiadczasz (to jest w Podrêczniku) wszystkich tych mi³ych rzeczy,
i ca³e twoje ¿ycie siê zmienia. Ale teraz jest parê niezbêdnych
rzeczy do zrobienia. Oto masz Podrêcznik wraz z pozosta³ymi
Krokami Programu.
Krok nr 4: Dokonaliœmy gruntownego i odwa¿nego
obrachunku moralnego. W porz¹dku, jeœli chcesz zapl¹taæ siê
w wyjaœnianie znaczenia s³owa moralny, proszê bardzo. Pamiêtaj,
¿e nacisk pada na bycie odwa¿nym. Nie bêdzie ci przebaczone,
dopóki nie dokonasz zasadniczego przyznania siê do winy. Mo¿esz
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iœæ i nauczaæ do woli: „Nie jestem winien” i „Przebaczono mi”.
Wskazywane ci jest, ¿e znajdujesz siê w stanie winy z powodu
bólu, który sam sobie zada³eœ, i ca³kowicie w³aœciwe bêdzie dla
ciebie sporz¹dzenie obrachunku skojarzeñ, wœród których siê
znajdujesz. Zauwa¿, ¿e nie ma mowy o tym, i¿ obrachunek ten
musi byæ zawsze poni¿aj¹cy. Bêdziesz mia³ pozwolenie, by
zatrzymaæ ca³¹ dumê, jakiej pragniesz z racji swej potrzeby
porównywania siê z tym, co uwa¿asz za otaczaj¹c¹ ciê nieprawoœæ.
Jednak pamiêtaj, ¿e zrezygnowanie z uraz, jakie ¿ywisz do siebie
i swego otoczenia (w Kursie Jezus nazywa je ¿alami), jest
absolutnie niezbêdne w celu doœwiadczenia pokoju Boga.
Patrz na ten dzieñ,
bowiem jest on ¿yciem, ¿yciem samego ¿ycia.
A teraz jeœli chcesz przejœæ do Kroku nr 5, istnieje wymóg,
byœ przyzna³ siê do swej niezdolnoœci radzenia sobie z grzechem,
w którym tkwisz, innymi s³owy – byœ doœwiadczy³ przeb³agania.
Jest to w istocie nieustaj¹cy proces, który jest cudem. Wobec
kogo musisz to przyznaæ? Wyznaj przed Bogiem, sob¹ i drugim
cz³owiekiem istotê twych b³êdów. Czy to konieczne? Wyznanie
przed Bogiem jest ca³kiem ³atwe, wyznanie przed sob¹ jest
ca³kiem ³atwe; wyznanie przed innym cz³owiekiem wi¹¿e siê z
koniecznoœci¹ wybaczenia sobie w relacji z nim i mo¿e to byæ dla
ciebie bardzo cenne. A wiêc jest to przyznanie naszej zdolnoœci
do wspó³uczestniczenia w zwi¹zku czy te¿ nowej to¿samoœci
opartej na rezygnacji z naszej osobistej woli. Stajemy siê gotowi,
by zaakceptowaæ przebaczenie dla nas samych i tych, którzy nas
otaczaj¹. Dzieñ dzisiejszy w³aœciwie prze¿yty czyni ka¿de
wczoraj snem o szczêœciu, a ka¿de jutro wizj¹ nadziei.
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Krok nr 6 jest krokiem szczególnym, nauczanym w Kursie
Cudów jako nieustaj¹ce badanie swego uto¿samienia. Staliœmy
siê ca³kowicie gotowi, aby Bóg uwolni³ nas od wszystkich
wad charakteru. W ramach naszych powi¹zañ z Billem Wilsonem
mówiliœmy o tym, czy mo¿na byæ kiedykolwiek absolutnie do
czegoœ gotowym. Ale pamiêtaj! Jest tu determinacja, byœ odda³
sw¹ wolê i ¿ycie opiece Boga. Tak byœ wci¹¿ nie mog¹c okreœliæ
stopnia swej gotowoœci, móg³ pozostaæ czujnym w swoim
przeœwiadczeniu, ¿e cud dzia³a w twoim w³asnym umyœle. Jest to
silnie podkreœlane w Podrêczniku Kursu. Pozostañ w jednoœci
umys³u, a nie mo¿e ci siê nie udaæ.
Krok nr 7: Zwróciliœmy siê do Niego w pokorze, aby
usun¹³ nasze braki. Ojcze, pomó¿ mi widzieæ samego siebie
takim, jakim Ty mnie widzisz. Nieznacznie tylko chybi³em celu
doskona³ej mi³oœci i szczêœcia, które dla mnie wyznaczy³eœ. Nie
pozwól, by uraza powsta³a z racji tego chybienia uczyni³a mnie
œlepym na œwiat³o tego nowego ¿ycia.
A teraz przechodzimy do? Kroku nr 8: Zrób listê osób, które
skrzywdzi³eœ, i b¹dŸ gotów zadoœæuczyniæ im wszystkim.
Przede wszystkim mówi siê tu, abyœ nie czyni³ zadoœæuczynienia
natychmiast, a jedynie sta³ siê gotowy, by je uczyniæ. To bardzo
ciekawa myœl. To, ¿e gotowoœæ pojawia siê wczeœniej ni¿ dzia³anie.
Nie, ¿eby da³o siê to zmierzyæ, ale gdzieœ tam jest dyscyplina,
zawarta w twej gotowoœci, aby przyznaæ wobec ludzi, których
zrani³eœ przez w³asn¹ zawziêtoœæ, by pozostaæ w twym w³asnym,
egoistycznym uto¿samieniu z sob¹ samym, ¿e dziêki duchowemu
doœwiadczeniu odkry³eœ nowego ciebie! ¯e wydarzy³ siê i wci¹¿
wydarza siê cud.
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I co wtedy? Krok nr 9: Wtedy zadoœæuczynisz osobiœcie –
dos³ownie – wszystkim, wobec których jest to mo¿liwe, z
wyj¹tkiem przypadków, gdy zrani³oby to ich lub innych. Chcê
wam to powiedzieæ i chcê, ¿ebyœcie to us³yszeli – to dotyczy
zarówno uczestników Programu Dwunastu Kroków, jak i
Miraklistów: rezultat zadoœæuczynienia, jakiego pragniecie
dokonaæ, nie ma nic wspólnego z samym zadoœæuczynieniem.
Niezbêdne jest oczyszczenie, które wydarza siê dziêki twej
zdolnoœci do wyznania b³êdu lub proszenia o przebaczenie.
Prawda jest taka, ¿e nie ma znaczenia to, czy twoje zadoœæuczynienie jest przyjête czy odrzucone. Wielu z was napawa
wielkim lêkiem rezultat, jaki uzyskacie, prosz¹c o ca³kowite
wybaczenie. W Kursie Jezus uczy, ¿e ego bêdzie siê czu³o przez
ciebie zniewa¿one. Obojêtnie, jak bardzo ¿¹da³byœ, by ci
przebaczy³o, ono nie przebaczy ci w tym uto¿samieniu, a ty jedynie
poszukujesz ograniczonego rezultatu oczyszczenia w³asnego
umys³u, rezultatu, który jest tw¹ potrzeb¹, by przede wszystkim
uzasadniæ przebaczenie. I dok³adnie na tyle, na ile poszukujesz
qui pro quo, czyli wymiany, w której uznasz wzajemnoœæ waszej
winy, nie przejdziesz zadowalaj¹co tego kroku. Oczyszczenie jest
zawsze indywidualne i nastêpuje dziêki przebaczeniu, czyli
rozpoznaniu, ¿e jesteœcie tacy, jakimi stworzy³ was Bóg. I nie ma
w tym dos³ownie ¿adnej wzajemnoœci. Wiem, ¿e dla niektórych z
was mo¿e siê to wydawaæ egoistyczne, poniewa¿ zamierzacie
kontynuowaæ wasze ¿¹dania dotycz¹ce koniecznoœci
usprawiedliwienia z³a, które waszym zdaniem wyrz¹dziliœcie, po
to abyœcie mogli w dalszym ci¹gu siê nim dzieliæ. Nie o tym siê tu
mówi i nie to ostatecznie musicie zrobiæ. Pamiêtaj, ¿e musisz byæ
i zawsze jesteœ po prostu doskona³y, jakim stworzy³ ciê Bóg.
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A teraz Krok nr 10: Prowadziliœmy nadal obrachunek
moralny, z miejsca przyznaj¹c siê do pope³nionych b³êdów.
Oto podstawowa czêœæ Programu Dwunastu Kroków, a tak¿e
programu Kursu Cudów. Twoja zdolnoœæ do pozostawania w
nieustannym stanie przyznawania siê, w którym nie gromadzisz
zapasów uraz przytrzymuj¹cych ciê w twojej sytuacji, czyli w
uwi¹zaniu do ¿alu, jest istotnym kluczem do nauczania p³yn¹cego
zarówno z Programu Dwunastu Kroków, jak i z Kursu Cudów.
„Zrób to teraz...” „Robiê to sam sobie”.
Byæ mo¿e w chwili obecnej myœlisz, ¿e zastosowanie Kroku
nr 10 nie jest takie wa¿ne. Byæ mo¿e wda³eœ siê we wszystkie te
filozofie i koncepcje na temat tego, czym jest Kurs Cudów.
Pos³uchaj: Kurs Cudów nie jest niczym innym jak psychologi¹
ca³kowitego wybaczenia oraz wartoœci¹ dokonywania obrachunku wieczorem przed pójœciem spaæ; mówi on o d¹¿eniu do
tego, byœ nigdy nikogo nie zrani³, i dokonywaniu tego
zadoœæuczynienia natychmiast, a to sprawi, ¿e nie zejdziesz z
drogi do zbawienia. I mówiê to z mojego g³êbokiego
doœwiadczenia, poniewa¿ przerabianie Programu lub dyscyplina
dokonywania obrachunku w g³owie pod koniec dnia, tak byœ nie
wnosi³ w nastêpny dzieñ ¿alu, który posiadasz, jest podstaw¹.
Dlaczego? Jeœli go wniesiesz, uzasadnisz go w kategoriach urazy
wyp³ywaj¹cej z uto¿samienia twego dawnego, pozbawionego
znaczenia koncepcyjnego umys³u. Nie pozwól, by s³oñce zasz³o
wraz z ¿alem, bo jeœli wci¹¿ mo¿esz to zrobiæ, potrzeba trzymania
siê urazy uzasadnia przesz³e dzia³anie i trzyma ciê w wiêzach
twojego dawnego osobowego uto¿sa-mienia. Nie sprawiaj nikomu
bólu. To dopiero! Zajmuj siê jednym dniem na raz! Albo jak uczy
Kurs – godzin¹ lub minut¹, lub Œwiêt¹ chwil¹!
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Patrzysz na stan uraz œwiata w jego zawziêtoœci, by karaæ
i uzasadniaæ dawne uto¿samienie, i mo¿esz dok³adnie dojrzeæ,
czemu powinieneœ siê przyjrzeæ w twoim w³asnym umyœle.
A prze¿yæ ¿ycie po to, by uzasadniæ, ¿e ktoœ powinien byæ nieustannie karany, trzymany w wiêzieniu czy zabijany, jest po prostu
zmarnowaniem ¿ycia. Jakim strasznym marnotrawstwem jest
ogl¹danie tych programów telewizyjnych, gdzie pojawia siê
konfrontacja: „Ty mi to zrobi³eœ dwadzieœcia lat temu, a ja
zamierzam trzymaæ to w pamiêci a¿ do dnia mojej œmierci”.
To zmarnowane ¿ycie, ludzie. Co za bezu¿yteczny, pozbawiony
znaczenia stan istnienia. Pos³uchaj teraz. Zamierzam zaproponowaæ ci ma³¹ terapiê. Nie obchodzi mnie, w jaki sposób
to us³yszysz. Mówiê ci, ¿e jakikolwiek ¿al jest po prostu
uwi¹zaniem do bólu, samotnoœci i œmierci. Jakakolwiek to¿samoœæ
w swojej ¿¹dzy zemsty zadaje ból sobie samej i tamtemu „ja”.
Jaka jest ró¿nica miêdzy wiêŸniem a stra¿nikiem? ¯adna. Obaj s¹
skazani na to pe³ne ¿alu uto¿samienie. Widzisz to? Co za straszliwa
rzecz przejœæ przez ¿ycie jako to, czym jest percepcyjny umys³,
a mianowicie – ci¹g³¹ potrzeb¹ odegrania siê; potrzeb¹ ukarania
tych innych uto¿samieñ, które nie s¹ w istocie niczym innym jak
twoj¹ zawziêtoœci¹, by trzymaæ siê ¿alu i cierpieæ ból i œmieræ.
A wiêc prowadŸ nadal obrachunek moralny i z miejsca
przyznawaj siê do pope³nionych b³êdów. To dok³adnie takie
samo nauczanie jak „nie gromadŸcie skarbów”. Ale bardzo ci
trudno to zauwa¿yæ. Jakakolwiek w³asnoœæ, której siê trzymasz,
wi¹¿e ciê w retrospekcji z potrzeb¹ uzasadnienia œmierci, ku
której zmierzasz. Widzisz, jak to dzia³a?
Ka¿dego dnia ca³e to nauczanie i sposób, w jaki wielu z was
na pocz¹tku dosz³o do trzeŸwoœci lub kierunku polegaj¹cego na
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oddaniu swej woli opiece Boga, wype³nia³y siê dziêki przyznaniu,
¿e „dzisiaj jest dzisiaj”. Nie bêdê zajmowa³ siê dniem wczorajszym
lub zesz³ym tygodniem; te rzeczy minê³y i nie ma niczego, co
móg³bym w tej sprawie zrobiæ, jak tylko prosiæ o uwolnienie od
nich. Nie mo¿na ich zmieniæ, poniewa¿ ju¿ minê³y. Jak g³êbokie s¹
urazy umys³u alkoholika lub umys³u percepcyjnego w jego
zawziêtoœci, by opieraæ sw¹ rzeczywistoœæ na urazie, b³êdnym
szacunku lub pomy³ce, lub czymœ, co nazywa grzechem i co
przydarzy³o mu siê dwadzieœcia lat temu; dziesiêæ, dwadzieœcia,
trzydzieœci, czterdzieœci, piêædziesi¹t lat temu? I nieuniknionoœæ
frustracji, któr¹ odczuwa przez w³asn¹ niezdolnoœæ, by to zmieniæ
i jest w efekcie skazany na cierpienie. Dlaczego? Ustawi³ czas
liniowo we w³asnym umyœle i zawzi¹³ siê, by opieraæ sw¹
rzeczywistoœæ na tym poprzednim doœwiadczeniu. Wszystkie
poprzednie doœwiadczenia to tylko ¿ale. I to by³a pierwsza rzecz
o Programie, jak¹ powiedzia³ mi mój sponsor. Nie proœ o
sprawiedliwoœæ, proœ o ³askê. Na moich pierwszych mitingach
zacz¹³em mówiæ coœ w rodzaju: „Dobrze, wiem, ale mia³em...”
On powiedzia³: „Przestañ! Proœ o ³askê, palancie!”
Nauczanie brzmi w ka¿dym razie tak: „twój czas p³ynie na
kredyt”. Ca³e to nauczanie mówi, ¿e po¿yczy³eœ jedn¹ chwilê od
wiecznoœci. S³yszysz to? Teraz, gdy masz tê szansê – nazwij j¹
Œwiêt¹ chwil¹ i u¿yj jej, by rozpoznaæ swój powrót do Nieba –
widzisz, ¿e istnieje sposób, byœ ¿y³, a nie umiera³. Po¿yczy³eœ
wiecznoœæ i umieœci³eœ jedn¹ jej chwilê w czasie. To uroczy pomys³,
nie? To ten sam pomys³, co nawrócenie i oœwiecenie twego umys³u.
To ten sam pomys³, co przejœcie doœwiadczenia œmierci, w którym
dociera do ciebie, ¿e ¿yjesz dziêki ³asce, która wykracza poza
twoj¹ indywidualn¹ to¿samoœæ, a to uczyni ciê bardzo szczêœliwym.
Jesteœ w stanie ³aski. Co? Powierzy³eœ swego ducha Bogu. Na tym
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to wszystko polega. To osobisty obrachunek, prawda? To twoje
w³asne g³êbokie mroczne tajemnice o tobie samym – te, za które
winisz swego bliŸniego. Do diab³a z tym! Puœæ siebie i wpuœæ
Boga! Ka¿dy z was trzyma jeden okreœlony, szczególny ¿al. Wiesz
o tym? Nie mia³byœ chêci przyjrzeæ siê temu? Ja mam taki ¿al.
Jest nim ca³y œwiat. Przyj¹³em odpowiedzialnoœæ za moj¹
determinacjê, by pomóc wyprowadziæ ciê z tego piek³a.
Nauczyciele cudów widz¹ natychmiast, ¿e Krok nr 11 jest
opisem ca³ego programu transformacji, którym jest Podrêcznik
Kursu Cudów. Pos³uchaj! D¹¿yliœmy poprzez modlitwê
i medytacjê do coraz doskonalszej wiêzi z Bogiem, jakkolwiek
Go nie pojmujemy, wróæ – jakkolwiek Go pojmujemy, prosz¹c
jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o si³ê do jej
spe³nienia poprzez ducha.
A potem bardzo piêkny ostatni Krok nr 12: Przebudzeni
duchowo w rezultacie tych kroków – zauwa¿, ¿e jest to czas
przesz³y. To siê tobie przydarza w tej chwili! Najpierw ty nad tym
pracujesz, potem to pracuje nad tob¹. Najpierw stosujesz
dyscyplinê Podrêcznika, potem odkrywasz, ¿e Podrêcznik jest
prawdziwy. To naprawdê dzia³a! Gdy ju¿ odkryjesz, ¿e cud
kontaktu z Bogiem jest prawdziwy, dyscyplina staje siê prosta.
A w koñcu nie ma ju¿ ¿adnej dyscypliny, poniewa¿ naturalne
przejawianie siê radoœci oddaje twoj¹ wolê i twoje ¿ycie Bogu.
Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliœmy
siê nieœæ pos³anie innym alkoholikom. Próbowaliœmy nieœæ
je innym ludzkim cierpiêtnikom, innym „œmiercioholikom”.
To ty jako Nauczyciel Boga, nieprawda¿? To ty jako Zbawiciel
œwiata. ...i stosowaæ te zasady we wszystkich naszych
poczynaniach. To wszystko, o co jesteœ proszony. Dyscyplina
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polega na pozostawaniu w tej ci¹g³ej potrzebie zmiany konfiguracji
twego umys³u, przyznaj¹c jednoczeœnie, ¿e cud zawsze dzia³a
wszêdzie wokó³ ciebie, jeœli mu na to pozwolisz. Widzisz to? To
ci siê przydarza non-stop. Wycofaj siê – poczuj tê nieopisywaln¹
szczêœliwoœæ twojej prawdziwej rzeczywistoœci! Opór tkwi zawsze
w twym w³asnym percepcyjnym umyœle. Nie mo¿emy ci
powiedzieæ, czym s¹ mi³oœæ i Bóg, ale mo¿emy ci powiedzieæ,
czym jest przeszkoda na drodze do mi³oœci. Jest ni¹ twoja
zawziêtoœæ, by tkwiæ w tych wiêzach ego, w tych wiêzach
uzale¿nienia od koniecznoœci samoidentyfikacji.
„O rany!”, powiedzieli niektórzy z nas. „Nie poradzê sobie z
tym. Co za wymagania!” Co za wymagania! Nie bêdê umia³
sobie z tym poradziæ. I wiele z tych to¿samoœci, które zetkn¹ siê
z nauk¹ Kursu Cudów, powie: „Co za wymagania! Nie bêdê
umia³ sobie z tym poradziæ”. Nie zniechêcaj siê. Nikomu z nas
nie uda³o siê idealnie stosowaæ tych zasad. Dlaczego? Nie
ma definicji s³owa idealny. Nie uczê ciê, byœ ustanowi³ metodê,
przy pomocy której ja tego dokona³em. Mówiê ci, ¿e jest to
nieustanna zmiana konfiguracji twego umys³u. Ty jesteœ tym, który
szuka rezultatu. Ja nie oferujê ci rezultatu. Nie ma metody, przy
pomocy której mo¿esz to zrobiæ. Uznanie naszej bezradnoœci,
naszej bezsilnoœci jest tym, w czym le¿y zbawienie. I o tym w
istocie tu mowa: Nie jesteœmy œwiêtymi. Chodzi o to, ¿e
pragniemy rozwijaæ siê w kierunku duchowym. W tym sensie
chcemy tylko chwilowego duchowego postêpu w celu osi¹gniêcia
tej determinacji, poniewa¿ rezultatu tu nie ma. Ale otwieramy nasze
serca i nasze umys³y. Mamy doœwiadczenie cudu utraty konfliktu,
jaki zachodzi³ w naszej percepcyjnej to¿samoœci, i wchodzimy w
uniê z Bogiem, która jest podstaw¹ wszystkich tych nauk. „Bóg
jest Umys³em, którym myœlê”. „B¹dŸ wola Twoja, a nie moja”.
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Tu jest nasz opis istoty ludzkiej, a tu rozdzia³ dla
agnostyków (tych z was, na przyk³ad, którzy s¹ przekonani, ¿e
Kurs Cudów napisano u¿ywaj¹c terminologii chrzeœcijañskiej
i maj¹ przez to tendencjê do odrzucania go), a tak¿e twoje
osobiste przygody, które s¹ czêœci¹ twego w³asnego umys³u,
ukazuj¹ bardzo wyraŸnie trzy rzeczy: to, ¿e nie byliœmy zdolni
do efektywnego dzia³ania, ¿e byliœmy alkoholikami; ¿e tkwiliœmy
w naszym w³asnym percepcyjnym „ja” i ¿e nie mogliœmy
poradziæ sobie z w³asnym ¿yciem, czegokolwiek byœmy nie
robili; oraz ¿e ¿adna ludzka moc nie by³a w stanie uwolniæ
nas od alkoholizmu lub naszej pe³nej lêku natury ludzkiej,
poniewa¿ tkwiliœmy zamkniêci w chorobie œmiercioholizmu. Ale
te¿, ¿e Bóg by³by w stanie to zrobiæ i zrobi³by to, gdybyœmy
Go szukali. Nie pada tu s³owo „znaleŸli”. Prawda? Jest s³owo:
„szukali”. To zdanie nie stwierdza, ¿e Bóg by³by w stanie to zrobiæ
i zrobi³by to, gdybyœmy Go znaleŸli. Bóg siê nie zgubi³. Akt szukania
Boga jest tym samym, co pokój Bo¿y. Akt uwolnienia jest tym
w³aœnie, czym jest pokój. „Dziêkujê Ci”. To modlitwa, czy nie
tak? „Mój Ojciec daje mi wszelk¹ moc”.
A wiêc czy uczestniczymy w³aœnie w spotkaniu modlitewnym?
Czy uczestniczymy w komunii z Bogiem? Czy uzgodniliœcie miêdzy
sob¹, ¿e nie bêdziecie dyskutowaæ o swoich osobistych ¿alach,
poniewa¿ s¹ one bez znaczenia? W którymœ miejscu, tak. W
którymœ miejscu doznaliœcie przemiany, w zwi¹zku z któr¹ nie
macie zamiaru mieszaæ do waszej próby zawarcia unii z Bogiem
waszych indywidualnych ¿alów lub waszej to¿samoœci. Jest to
przyznanie, i¿ nast¹pi³o nawrócenie, wolnoœæ od wiêzów tego
œwiata œmierci. Spotkanie Anonimowych Œmiercioholików! Jest
to ca³a podstawa i jedyny cel Kursu Cudów. Nie zamierzam
przynosiæ mego ¿alu na miting i go uzasadniaæ. Przyjdê na miting
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AA, przyjdê na spotkanie grupy Kursu i po prostu uznam, ¿e
jestem doskona³y, jakim stworzy³ mnie Bóg. A dziêki uwolnieniu
koniecznoœci utrzymywania ¿alu doœwiadczê radoœci i szczêœcia
Boga. „Jestem Œwiat³em œwiata”.
Jak mi³o, ¿e nareszcie ten œwiat ma cel: nauczaæ i uczyæ siê
wspólnie nieograniczonej mocy ca³ego wszechœwiata, która nale¿y
do nas dziêki twórczej mi³oœci Boga – objawieniu, którego
doœwiadczasz w chwili uwolnienia twej koncepcyjnej to¿samoœci.
GwóŸdŸ programu polega na tym, ¿e nie czujesz siê d³u¿ej
odpowiedzialny za chorobê, ból i œmieræ, które s¹ naturaln¹ czêœci¹
ludzkiego umys³u, i ¿e przechodzisz w istocie oœwiecenie, czy te¿
doœwiadczenie, czy te¿ cud oddania swej jednostkowej woli Woli
Boga. W porz¹dku. I w³aœnie sam akt spe³nienia tego jest cudem.
I zachodzi on nieustannie, zdarza siê przez ca³y czas. Co za
niesamowite odkrycie! Podrêcznik Kursu Cudów nie jest niczym
innym jak praktyk¹ modlitwy. Jest to katechizm ucz¹cy, jak siê
modliæ, tylko dlatego, ¿e jest ci potrzebna dyscyplina metody
modlitwy. To jest spotkanie modlitewne i odmówimy teraz dla
was parê modlitw.
Poczujcie wspania³¹ bosk¹ prawdê tych modlitw skierowan¹
do was przez zmartwychwsta³y umys³ Jezusa Chrystusa:
Jak¹¿ g³upot¹, Ojcze, jest wierzyæ, ¿e Twój Syn mo¿e
sprowadziæ na siebie cierpienie! Czy mo¿liwe jest, by
przygotowa³ on plan w³asnego potêpienia i by³ zostawiony
bez pewnej drogi do swego uwolnienia? Ty mnie kochasz,
Ojcze. Nigdy nie pozostawi³byœ mnie opuszczonym, bym
umar³ w œwiecie bólu i okrucieñstwa. Jak¿e mog³em s¹dziæ,
¿e Mi³oœæ opuœci³a Sam¹ Siebie? Nie istnieje ¿adna wola
poza Wol¹ Mi³oœci. Lêk jest snem i nie posiada woli, która
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mog³aby k³óciæ siê z Twoj¹ Wol¹. Konflikt jest snem, a pokój
obudzeniem. Œmieræ jest iluzj¹, ¿ycie – wieczn¹ prawd¹. Nie ma
przeciwieñstwa dla Twej Woli. Nie istnieje ¿aden konflikt,
albowiem moja wola jest Twoj¹ Wol¹. Przebaczenie pokazuje
nam, ¿e Wola Boga jest jedna i ¿e my mamy w niej udzia³.
Spójrzmy na œwiête wizje, które ukazuje dziœ przebaczenie,
abyœmy mogli odnaleŸæ pokój Boga. Amen. (Lekcja 331)
Nie bêdê czeka³ ani dnia d³u¿ej, by znaleŸæ skarby, które
ofiarowuje mi mój Ojciec. P³onne s¹ wszystkie z³udzenia,
sny zaœ odesz³y, skoro s¹ utkane z myœli opieraj¹cych siê na
fa³szywych postrze¿eniach. Niechaj nie akceptujê dziœ wiêcej
tak sk¹pych darów. Bo¿y G³os ofiarowuje pokój Boga tym
wszystkim, którzy s³ysz¹ i postanawiaj¹ pod¹¿aæ za Nim. Taki
jest dzisiaj mój wybór. Tak wiêc idê odnaleŸæ skarby, które
da³ mi Bóg. Nie zamierzam w tym uczestniczyæ, zamierzam od³o¿yæ
to brzemiê jaŸni i odnaleŸæ skarb mego w³asnego przebudzenia.
Szukam tylko tego, co wieczne. Albowiem Twój Syn nie mo¿e
poprzestaæ na niczym mniejszym. Có¿ wiêc mo¿e byæ jego
pocieszeniem, jak nie tylko to, co ofiarowujesz jego
zdezorientowanemu umys³owi i wylêknionemu sercu po to,
by daæ mu pewnoœæ i przynieœæ pokój? Chcê dziœ ujrzeæ mego
brata bez grzechu. Taka jest Twoja Wola dla mnie, bowiem
w ten sposób ujrzê swoj¹ bezgrzesznoœæ. (Lekcja 334)
Pos³uchaj! Oto wszystko, co kiedykolwiek bêdziesz
potrzebowa³ wiedzieæ o wyjœciu z na³ogu swej bezsensownej
podró¿y w lêk, który jest twoj¹ percepcyjn¹ to¿samoœci¹:
Nauczy³em siê, ¿e pozostajê pod wp³ywem jedynie w³asnych
myœli, i stanowczo twierdzê, ¿e jestem jedynie Twoj¹ myœl¹, jakim
mnie stworzy³eœ. Tylko to wystarczy, by zbawienie przysz³o dla
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ca³ego œwiata, poniewa¿ to ja stworzy³em ca³y œwiat w moich
wylêknionych myœlach, ale pozostajê pod wp³ywem jedynie
w³asnych myœli. Albowiem w tej jednej myœli ka¿dy zostaje
wreszcie uwolniony od lêku. Zamierzam wyzwoliæ mego brata z
os¹du, którym go obarczy³em w celu utrzymania w³asnej
to¿samoœci. Nie zamierzam utrzymywaæ w umyœle urazy po to,
aby usprawiedliwiæ nasze relacje. Teraz bowiem nauczy³ siê, ¿e
nikt go nie przera¿a i nic nie mo¿e mu zagroziæ. Nie mam
wrogów i jestem bezpieczny wobec wszelkich zewnêtrznych
rzeczy. Moje myœli mog¹ mnie przeraziæ, jednak skoro myœli te
nale¿¹ tylko do mnie, mam moc, by je zmieniæ i wymieniæ ka¿d¹
myœl o lêku na szczêœliw¹ myœl mi³oœci. Krzy¿ujê sam siebie.
Nie mam zamiaru tego d³u¿ej robiæ. Bóg ma plan, zgodnie z
którym Jego umi³owany Syn zostanie odkupiony i zosta³
odkupiony. Twój plan jest pewny, mój Ojcze, tylko Twój.
Wszystkie inne plany zawiod¹. I bêdê mia³ przera¿aj¹ce
myœli, dopóki nie nauczê siê, ¿e Ty da³eœ mi jedyn¹ Myœl,
która prowadzi mnie do zbawienia. Moje w³asne myœli
zawiod¹ i poprowadz¹ mnie donik¹d. Tylko moje w³asne,
tylko moje w³asne idee. Myœl zaœ, któr¹ mi da³eœ, obiecuje
zaprowadziæ mnie do domu, poniewa¿ zawiera w sobie Twoj¹
obietnicê dla Twego Syna. (Lekcja 338)

To s¹ lekcje-modlitwy z Podrêcznika Kursu Cudów. Nasze
dzisiejsze spotkanie by³o prób¹ wprowadzenia ciê w doœwiadczenie uwolnienia od koniecznoœci kontynuowania twego
uzale¿nienia od bólu, œmierci i czasu. A wszystko to pod
patronatem instrukcji pochodz¹cej z twojego w³asnego umys³u
zawartej w Programie Dwunastu Kroków, który przyby³ do nas
dziêki cudownemu zrz¹dzeniu Boga. A tak¿e twego ratuj¹cego
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¿ycie programu Kursu Cudów, który jest zmartwychwsta³ym
umys³em budz¹cym ciê z twego w³asnego koszmaru. Ty
indywidualnie, we w³asnym œnie o œmierci i bólu, mo¿esz poddaæ
siê doœwiadczeniu cudu. Stopnie do przebudzenia z twego snu o
œmierci zaczynaj¹ siê wraz z uznaniem oraz rozpoznaniem twojej
niezdolnoœci do radzenia sobie z tym, a nastêpnie z odkryciem, ¿e
istnieje inny sposób ¿ycia nie wmontowany w percepcjê, z któr¹
siê identyfikujesz. Dos³ownie to ekspansja twego w³asnego
umys³u. W jakim kierunku? W kierunku komunii i unii z moc¹
Wszechœwiata, która jest tym, czym ty jesteœ.
Ojcze Niebieski, dziêkujemy Ci, ¿e to siê w nas wydarzy³o
i ¿e jesteœmy teraz pewni chwa³y p³yn¹cej z objawienia tych
kroków i tego Programu. I jesteœmy szczêœliwi, ¿e odnaleŸliœmy siebie w tej spóŸnionej wyprawie umys³u pomiêdzy tych,
którzy pragn¹ wyspowiadaæ siê z bólu i œmierci, a tak¿e
wyznaæ sw¹ potrzebê, by nie byæ obwinianym w swej w³asnej
to¿samoœci, oraz przyznaæ, ¿e Bóg jedynie przebacza,
poniewa¿ Bóg jest tym samym, co twój Uniwersalny Umys³.
W tym pozostajemy z wdziêcznoœci¹. I w tym trwamy. I w
tym jest nasza prawda na wieki wieków. Amen.
Chcê, ¿ebyœ rozumia³, ¿e gdy o tym mówiê, mówiê wprost z
mego osobistego doœwiadczenia poddania siê, które leg³o u
podstaw mego programu trzeŸwienia i uspokojenia, oraz z ci¹g³ej
potrzeby, by rozpowszechniaæ to przes³anie, które przyspieszy³o
moje przejœcie do oœwiecenia. Ca³kiem mo¿liwe, ¿e w waszym
procesie budzenia siê bêdziecie grzebaæ siê w tym, co was do
tego przywiod³o. A jeœli bêdzie to wyrazem nieustaj¹cej
wdziêcznoœci, pe³nia mocy Bo¿ej mi³oœci bêdzie wasza, w miarê
jak bêdziecie j¹ rozdawaæ. Jeœli natomiast bêdzie to wyrazem
potrzeby zmiany konfiguracji to¿samoœci osobowej, domaganiem
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siê uwagi w stosunku do tego, co uwa¿asz za potrzeby swego
stanu zawarcia w sobie, swej zawziêtoœci, by utrzymaæ siê przy
¿yciu, wówczas pozostaniesz w opartym na czasie systemie
bezcelowej egzystencji, zwanym œmiertelnictwem. Czy nie tak?
To jest stwierdzenie faktu. Jakie to w koñcu proste!
Mogê jedynie dawaæ samemu sobie.
Jeœli broniê siê, zostanê zaatakowany.
Sam jesteœ przyczyn¹ w³asnego ¿alu i nie zamierzasz d³u¿ej ni¹
byæ. To niezwyk³e, jak dalece Program Dwunastu Kroków lub
to, co nazywasz programem Kursu Cudów, mo¿e zboczyæ z kursu
w porównaniu z tym, co oferuje i zapewnia. Przyczyn¹ zaœ tego
jest fakt, ¿e jest to zarazem ³atwe i trudne. Oba programy deklaruj¹
wprost, ¿e pokój i radoœæ pochodz¹ bezpoœrednio z odrzucenia
przekonañ utworzonych przez ciebie samego. Nie ma innego
sposobu, w jaki to mo¿e siê wydarzyæ. Wymaga to doœwiadczenia
dzielenia siê radoœci¹ w³asnej pewnoœci przyznania siê do
bezradnoœci oraz doœwiadczenia ca³kiem nowej rzeczywistoœci,
nie zwi¹zanej z egzystencj¹ w czasie, ale stanowi¹cej czêœæ ¯ycia
Wiecznego.
Odczuwa³em kiedyœ ow¹ niewiarygodn¹ potrzebê, by
uzasadniæ swe ¿ycie na tej ziemi, i rozumiem koszmar s³ów poddaæ
siê. Choæ by³em pe³en najszczerszej chêci, by przyznaæ w koñcu,
¿e cierpiê na bezsilnoœæ i ¿e bezustannie wychodzê z mego na³ogu,
to idea ca³kowitego poddania siê, która stanowi³a nieustaj¹cy
mechanizm mego oœwiecenia, by³a dla mnie trudna. Odkry³em
i wielu z was te¿ to odkryje, ¿e moja potrzeba niesienia tego
pos³ania w ramach praktyki dwunastego kroku pozwoli³a mi
zaobserwowaæ w dzia³aniu cud nag³ego wyjœcia z na³ogu.
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To, co siê wydarzy³o i co wydarza siê dla wielu z was, by³o
tym, ¿e twoja objawiona zmiana konfiguracji to¿samoœci sprawia,
i¿ rozpoznajesz Program Dwunastu Kroków jako mechanizm
uzdrawiania, w który wchodzisz natychmiast. To samo stanie siê
z wieloma œwiadomoœciami, które siêgaj¹c po Kurs Cudów,
przesz³y przeobra¿enia oparte na objawieniu w szerokim zakresie
jaŸni. Stan¹ siê oni natychmiast zdolni do widzenia i rozró¿niania
tego na tym poziomie rozpoznawania ich w³asnego umys³u. Jest
to wiêc tylko ci¹g³a praktyka nowego wizjonerskiego
doœwiadczenia ponownego uto¿samienia siebie we w³asnym
umyœle. Ale wartoœæ nie le¿y nigdy w mechanizmie czy metodzie.
Wartoœæ ma jedynie stan nieustaj¹cej ³aski tej nowo odkrytej
rzeczywistoœci.
Jesteœ wreszcie tam, sk¹d pochodzisz. Gdy odkryjesz grupê,
która ca³kowicie przyznaje siê do faktu wspólnego uczestnictwa
w doœwiadczeniu wychodzenia z na³ogu, dos³ownie natychmiast
poczujesz uwolnienie od twej w³asnej koniecznoœci bronienia
i uzasadniania pe³nej lêku kolekcji w³asnych uraz. Zebraliœcie
siê, by wspó³uczestniczyæ w cudzie pe³nego wyzdrowienia ze
œmiertelnej choroby umys³u i cia³a. Spokojna pewnoœæ twego
wyzdrowienia jest prywatnie uznawana i chroniona dziêki uznaniu
twej indywidualnej anonimowoœci. Jesteœ na tym œwiecie, ale nie
z tego œwiata.
I to jest w³aœnie doœwiadczenie komunikacji. Nie ograniczasz
siê do dawnego niemo¿liwego siebie. Uczyniliœcie fundamentalne
wyznanie, ¿e zebraliœcie siê w celu odzyskania trzeŸwoœci, nie
zaœ, by okreœlaæ przy pomocy os¹du wartoœæ, jak¹ stanowisz
zachowuj¹c sw¹ w³asn¹ to¿samoœæ. Ca³kiem dos³ownie: „Nie
potrafiê rozwi¹zaæ tego problemu”. „Ja te¿ nie”. „Nie da siê go
- 40 -

rozwi¹zaæ”. „Wiem o tym”. „Jak sobie dajesz radê?” „Dopóki wcale
sobie nie dajê, to œwietnie”. Nie: „Jak rozwi¹zujesz ten problem?”,
a raczej: „Jak nie rozwi¹zujesz tego problemu?” „Ja nie potrafiê,
On to zrobi, jeœli Mu pozwolê”.
Oba programy nauczania przyznaj¹, ¿e mo¿na uwolniæ siê od
urazy natychmiastowo, poniewa¿ to ty jesteœ uraz¹. A Œwiêta
chwila jest nieuchronnie t¹ chwil¹, w której uwalniasz siê od urazy,
poniewa¿ twe uzale¿nienie od w³asnej samowolnej egzystencji jest
w³aœnie tym, czym by³ ¿al. Teraz jesteœ ca³kowity i ¿ywy w najpe³niejszym tego znaczeniu, podczas gdy cud polegania na Bogu
uwalnia ciê z wiêzów bólu, który sam sobie zadawa³eœ, z wiêzów
samotnoœci i œmierci tego œwiata. I teraz wydarza siê radosne
po³¹czenie naszych umys³ów na nowo.
Wspó³uczestniczenie w doœwiadczeniu cudu jest niezbêdn¹
czêœci¹ naszego przebudzenia ku rzeczywistoœci ¯ycia Wiecznego.
Oferujemy sobie nawzajem i œwiatu nasz¹ wizjê ca³kowicie nowego
znaczenia i celu dla tego pozornego skupiska w czasie i przestrzeni.
Fakt, ¿e by³em obecny, gdy wydarza³ siê tobie cud, wi¹za³ siê
z moj¹ pewnoœci¹, ¿e mogê dzieliæ siê z tob¹ moim cudownym
doœwiadczeniem uzdrawiania, zupe³nie inaczej, ni¿ go okreœla
sytuacja œwiata. W dzieleniu siê uzdrawiaj¹c¹ ³ask¹ mi³oœci i œwiat³a
Boga nasze umys³y komunikuj¹ prost¹ i niewiarygodnie radosn¹
œwiadomoœæ faktu, ¿e jesteœmy pe³ni i doskonali, i wiecznie ¿ywi,
jakimi stworzy³ nas Bóg.
Tym jest w istocie ca³y uzdrawiaj¹cy proces iluminacji twego
umys³u, zawarty w procesie zwanym Kursem Cudów:
Drogi, jakie ma do zaoferowania ten œwiat, wydaj¹ siê
liczne, ale musi nadejœæ czas, gdy wszyscy zaczn¹ widzieæ, jak
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bardzo s¹ do siebie podobne. Ludzie umierali widz¹c to,
poniewa¿ nie dostrzegali innej drogi prócz œcie¿ek, jakie dawa³
œwiat. I ucz¹c siê, ¿e wiod¹ one donik¹d, stracili nadziejê. A
mimo tego by³ to czas, gdy mogli nauczyæ siê najwspanialszej
lekcji. Wszyscy musz¹ osi¹gn¹æ ten punkt i wyjœæ poza niego.
hg

Wydaje ci siê, ¿e œwiat opuœci ciê zupe³nie, jeœli tylko
podniesiesz swe oczy. A jednak zdarzy siê jedynie to, ¿e sam
opuœcisz ten œwiat na zawsze. To jest ustanowienie na nowo
twojej woli. Spójrz na to z otwartymi oczami, a ju¿ nigdy nie
uwierzysz, ¿e jesteœ na ³asce rzeczy poza tob¹, si³, których nie
mo¿esz kontrolowaæ, oraz myœli, które przychodz¹ do ciebie
wbrew twej woli. Twoj¹ wol¹ jest spojrzeæ na to. ¯adne
szalone pragnienie, ¿aden b³ahy impuls, by znów zapomnieæ,
¿adne uk³ucie lêku ani zimny pot pozornej œmierci nie mo¿e
sprzeciwiæ siê twej woli. Albowiem to, co przyci¹ga ciê spoza
zas³ony, jest tak¿e g³êboko w tobie, nie oddzielone od tego
i ca³kowicie jedno.
hg

Ka¿dego dnia i w ka¿dej minucie ka¿dego dnia, i w ka¿dej
chwili, któr¹ zawiera w sobie ka¿da minuta, prze¿ywasz
jedynie na nowo tê pojedyncz¹ chwilê, kiedy czas przera¿enia
zaj¹³ miejsce mi³oœci. I tak umierasz ka¿dego dnia, by znowu
¿yæ, dopóki nie przekroczysz luki pomiêdzy przesz³oœci¹ a
teraŸniejszoœci¹, która wcale nie jest luk¹. Takie jest ka¿de
¿ycie: pozorny odstêp od narodzin do œmierci i dalej, znowu
do ¿ycia, powtarzanie chwili dawno minionej, która nie mo¿e
byæ prze¿yta na nowo. A ca³y czas jest tylko szalonym
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przekonaniem, ¿e to, co siê skoñczy³o, jest wci¹¿ tu i teraz.
Przebacz przesz³oœci i pozwól jej odejœæ, bo ona ju¿ odesz³a.
Nie stoisz d³u¿ej na gruncie, który le¿y pomiêdzy œwiatami.
Poszed³eœ dalej i dotar³eœ do œwiata, który le¿y u bram Nieba.
Nie ma ¿adnej przeszkody dla Woli Boga ani te¿ potrzeby,
byœ znów powtarza³ podró¿, która ju¿ dawno siê skoñczy³a.
hg

Nie ma takiego œwiat³a w Niebie, które nie pod¹¿y³oby
wraz z tob¹. Nie ma ani jednego Promienia œwiec¹cego na
wieki w Umyœle Boga, który nie œwieci³by dla ciebie. Niebo
³¹czy siê z tob¹ na twej drodze do Nieba. Gdy tak wspania³e
œwiat³a po³¹czy³y siê z tob¹, by daæ ma³ej iskrze twego
pragnienia moc Samego Boga, czy mo¿esz pozostawaæ w
ciemnoœci?
Szukaj owych drzwi i znajdŸ je. Ale zanim spróbujesz je
otworzyæ, przypomnij sobie, ¿e nie mo¿e nie udaæ siê temu, kto
usi³uje dotrzeæ do prawdy. A tak¹ w³aœnie proœbê masz dzisiaj.
Wyci¹gnij d³oñ i zobacz, z jak¹ ³atwoœci¹ drzwi otwieraj¹
siê na oœcie¿ od jednej tylko intencji wyjœcia poza nie.
Anio³owie rozœwietlaj¹ drogê tak, ¿e znika wszelka ciemnoœæ,
a ty stoisz w œwietle tak jasnym i wyraŸnym, ¿e potrafisz
zrozumieæ wszystkie rzeczy, które widzisz. Mo¿e ma³a chwila
zaskoczenia sprawi, ¿e zatrzymasz siê, zanim uœwiadomisz
sobie, ¿e œwiat, który widzisz przed sob¹ w œwietle, odzwierciedla prawdê, któr¹ zna³eœ i której ca³kiem nie
zapomnia³eœ b³¹dz¹c w snach.
Nie mo¿e ci siê dziœ nie udaæ. Idzie z tob¹ Duch, którego
wys³a³o ci Niebo, abyœ pewnego dnia móg³ zbli¿yæ siê do
- 43 -

tych drzwi i dziêki jego pomocy bez wysi³ku wemkn¹æ siê za
nie w œwiat³o. Dziœ nadszed³ ten dzieñ. Dziœ Bóg dotrzymuje
swej odwiecznej obietnicy, któr¹ da³ Swemu œwiêtemu
Synowi, a Jego Syn przypomina sobie obietnicê, jak¹ da³
Bogu. Jest to dzieñ zadowolenia, bowiem przychodzimy na
umówione miejsce w umówionym czasie, tam gdzie
odnajdziesz cel ca³ych swoich poszukiwañ tutaj i ca³ych
poszukiwañ œwiata, które koñcz¹ siê wszystkie razem, gdy
wychodzisz poza drzwi.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzia³eœ na wezwanie. Ceniê sobie bardzo
wysoko ten zdecydowany nakaz twej potrzeby, by dzieliæ siê swym
przebudzeniem z nicoœci tego œwiata. Kocham ciê.
M.N.

Jestem Odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny...
Muszê oddaæ innym,
by zatrzymaæ dla siebie.
Gdy ktokolwiek, gdziekolwiek
wyci¹ga d³oñ po pomoc, chcê,
by zawsze czeka³a nañ d³oñ AA.
I za to jestem odpowiedzialny.

Jestem odpowiedzialny...
Kiedy jestem uzdrowiony,
nie jestem uzdrowiony sam.
Chcia³bym dzieliæ me uzdrowienie
ze œwiatem, tak aby choroba i
œmieræ zosta³y wyparte z umys³u
jedynego Syna Boga, który
jest moj¹ jedyn¹ JaŸni¹.

Idê wraz z Bogiem w doskona³ej œwiêtoœci.
Rozœwietlam œwiat.
Rozœwietlam swój umys³ oraz wszystkie umys³y,
które Bóg stworzy³ w jednoœci ze mn¹.

Z Wielkiej Ksiêgi Anonimowych Alkoholików
Jak to dzia³a
Rzadko widywaliœmy, by nie powiod³o siê komuœ, kto z
oddaniem pod¹¿a³ nasz¹ œcie¿k¹. Ci, którzy nie wychodz¹ z
na³ogu, to ludzie, którzy nie umiej¹ lub nie chc¹ oddaæ siê temu
programowi kompletnie; zazwyczaj s¹ to mê¿czyŸni i kobiety,
fizycznie niezdolni do bycia uczciwymi z samymi sob¹. Istniej¹
tacy nieszczêœnicy. Nie mo¿na ich winiæ – wygl¹da na to, ¿e takimi
siê ju¿ urodzili. S¹ z natury niezdolni do zrozumienia oraz
rozwiniêcia w sobie stylu ¿ycia, który wymaga³by rygorystycznej
uczciwoœci. Ich szanse s¹ poni¿ej przeciêtnych. S¹ te¿ ci, którzy
cierpi¹ z powodu ciê¿kich zak³óceñ umys³owych i emocjonalnych,
ale wielu z nich wychodzi z tego, jeœli zdolni s¹ do uczciwoœci.
Nasze historie ujawniaj¹ w ogólny sposób to, jakimi kiedyœ
byliœmy, co nam siê przytrafi³o i jacy jesteœmy teraz. Jeœli
postanowi³eœ, ¿e chcesz mieæ to, co my – jeœli pragniesz zatroszczyæ
siê o to w pe³ni – to jesteœ te¿ gotów przedsiêwzi¹æ pewne kroki.
Przy niektórych z nich wahaliœmy siê. Wydawa³o siê nam, ¿e
bêdziemy mogli znaleŸæ ³atwiejsz¹ i przyjemniejsz¹ drogê. Ale nie
uda³o siê nam. Teraz zaœ z ca³¹ uczciwoœci¹, na jak¹ nas staæ,
b³agamy ciê, byœ by³ nieustraszony i dok³adny ju¿ od samego
pocz¹tku.
Pamiêtaj, ¿e mamy do czynienia z alkoholem – przebieg³ym,
og³upiaj¹cym, potê¿nym. I bez pomocy nigdy sobie z nim nie
poradzimy. Ale jest ten, do którego nale¿y ca³a moc – tym Kimœ
jest Bóg. Obyœ Go teraz odnalaz³!
Pó³œrodki nic nam nie da³y. Stanêliœmy w punkcie zwrotnym.
Prosiliœmy o Jego ochronê i opiekê z ca³kowitym oddaniem.

Oto s¹ kroki, które poczyniliœmy:
1. Przyznaliœmy, ¿e jesteœmy bezsilni wobec alkoholu
i ¿e przestaliœmy kierowaæ w³asnym ¿yciem.
2. Uwierzyliœmy, ¿e Si³a wiêksza od nas samych mo¿e
przywróciæ nam zdrowie.
3. Postanowiliœmy powierzyæ nasz¹ wolê i nasze ¿ycie
opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
4. Dokonaliœmy gruntownego i odwa¿nego
obrachunku moralnego.
5. Wyznaliœmy Bogu, sobie i drugiemu cz³owiekowi
istotê naszych b³êdów.
6. Staliœmy siê ca³kowicie gotowi, aby Bóg uwolni³
nas od wszystkich wad charakteru.
7. Zwróciliœmy siê do Niego w pokorze, aby usun¹³
nasze braki.
8. Zrobiliœmy listê osób, które skrzywdziliœmy,
i staliœmy siê gotowi zadoœæuczyniæ im wszystkim.
9. Zadoœæuczyniliœmy osobiœcie wszystkim, wobec
których by³o to mo¿liwe, z wyj¹tkiem przypadków,
gdy zrani³oby to ich lub innych.
10. Prowadziliœmy nadal obrachunek moralny,
z miejsca przyznaj¹c siê do pope³nionych b³êdów.
11. D¹¿yliœmy poprzez modlitwê i medytacjê do coraz
doskonalszej wiêzi z Bogiem, jakkolwiek Go
pojmujemy, prosz¹c jedynie o poznanie Jego Woli
wobec nas oraz o si³ê do jej spe³nienia.
12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliœmy siê nieœæ pos³anie innym alkoholikom i stosowaæ
te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.
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Wielu z nas zawo³a³o: „Co za wymagania! Nie bêdê umia³ sobie
z tym poradziæ!” Nie zniechêcaj siê. Nikomu z nas nie uda³o siê
idealne stosowanie tych zasad. Nie jesteœmy œwiêtymi. Chodzi o
to, ¿e pragniemy rozwijaæ siê w kierunku duchowym. Zasady,
które ustanowiliœmy, s¹ drogowskazami na drodze do postêpu.
G³osimy postêp duchowy, a nie duchow¹ doskona³oœæ.
Nasz opis alkoholika, rozdzia³ skierowany do agnostyków oraz
nasze osobiste przygody przed i po ukazuj¹ dobitnie trzy istotne sprawy:
a) To, ¿e byliœmy alkoholikami i nie mogliœmy
poradziæ sobie z w³asnym ¿yciem.
b) To, ¿e prawdopodobnie ¿adna ludzka moc nie
by³aby w stanie uwolniæ nas od alkoholizmu.
c) To, ¿e Bóg by³by w stanie to zrobiæ i zrobi³by to,
gdybyœmy Go szukali.

Ojcze, Twój pokój jest ze mn¹. Jestem bezpieczny.
Ojcze, Twój pokój otacza mnie. Tam, gdzie idê, Twój pokój
pod¹¿a ze mn¹. Rzuca on œwiat³o na ka¿dego, kogo
spotykam. Przynoszê go zatroskanym, samotnym i wylêknionym. Dajê Twój pokój tym, którzy cierpi¹ lub ubolewaj¹
po stracie, lub s¹dz¹, ¿e s¹ pozbawieni nadziei i szczêœcia.
PrzyprowadŸ ich do mnie, mój Ojcze. Pozwól mi nieœæ ze
sob¹ Twój pokój. Albowiem chcia³bym zbawiæ Twego Syna
zgodnie z Twoj¹ Wol¹, tak abym móg³ rozpoznaæ moj¹ JaŸñ.
Tak wiêc idziemy w pokoju. Dajemy ca³emu œwiatu przes³anie,
które otrzymaliœmy. W ten sposób us³yszymy G³os Boga, który
mówi do nas, gdy przekazujemy Jego S³owo, i którego Mi³oœæ
rozpoznajemy, poniewa¿ dzielimy siê S³owem danym nam przez
Niego.
Lekcja 245
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Nie potrzebujê niczego prócz prawdy.
Szuka³em wielu rzeczy i znalaz³em rozpacz. Teraz szukam
tylko jednego, bo w tym jednym jest wszystko, czego
mi potrzeba, i tylko to. Niczego, czego szuka³em
wczeœniej, nie potrzebowa³em, a nawet nie chcia³em.
Moja jedyna potrzeba pozostawa³a nie rozpoznana. Lecz
teraz widzê, ¿e potrzebujê jedynie prawdy. W niej
wszystkie potrzeby zostaj¹ zaspokojone, wszelkie
po¿¹dania dobiegaj¹ koñca, wszystkie nadzieje s¹
ostatecznie spe³nione, a sny przemijaj¹. Teraz mam to
wszystko, czego móg³bym potrzebowaæ. Teraz mam to
wszystko, czego móg³bym pragn¹æ. I teraz wreszcie
odnalaz³em w sobie pokój.
Lekcja 251

Oto jest moja œwiêta chwila uwolnienia.
Ojcze, oto dziœ jestem wolny, poniewa¿ moja wola
jest Twoj¹ Wol¹. Myœla³em, ¿e wytworzy³em inn¹
wolê. Lecz to, co pomyœla³em w oddzieleniu od Ciebie,
nie istnieje. I jestem wolny, poniewa¿ myli³em siê, a
moje z³udzenia nie mia³y ¿adnego wp³ywu na moj¹
rzeczywistoœæ. Teraz rezygnujê z nich i sk³adam je u
stóp prawdy, aby na zawsze zosta³y usuniête z mego
umys³u. To moja œwiêta chwila uwolnienia. Ojcze,
wiem, ¿e moja wola jest jednym z Twoj¹ Wol¹.
Lekcja 227
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Kontakt w Polsce:
KURS CUDÓW DLA WSZYSTKICH
tel. 0 501 869 899
www.kurscudow.org • eapoland@go2.pl
Kontakt w USA:
A COURSE IN MIRACLES INTERNATIONAL
Miracles Communication Center
PO Box 217, Lake Delton, WI 53940, USA
tel. (608) 253-4622 • fax: (608) 253-2892
www.acimi.com • mcc@acimi.com
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Patrz na ten dzieñ
Bowiem jest on ¿yciem,
¯yciem samego ¿ycia.
W swym krótkim trwaniu
Zamyka wszystko,
Prawdê i szczeroœæ istnienia,
B³ogoœæ wzrastania,
Splendor dzia³ania,
Chwa³ê mocy –
Albowiem wczoraj jest snem tylko,
A jutro jedynie wizj¹,
Lecz dzieñ dzisiejszy w³aœciwie prze¿yty
Czyni ka¿de wczoraj snem o szczêœciu,
A ka¿de jutro wizj¹ nadziei.
Patrz wiêc z uwag¹ na ten dzieñ.
przys³owie sanskryckie

z ksi¹¿ki Fundacji Hazeldena „24 godziny na dobê”
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