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Słyszeliście, że powiedziano:
Oko za oko, ząb za ząb.
A Ja wam mówię: Nie stawiajcie oporu złemu.
Lecz jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek,
nadstaw mu i drugi.
Temu, kto chce się z tobą procesować
i zabrać ci szatę, odstąp i płaszcz.
Jeśli ktoś zmusza cię, żeby iść z nim
tysiąc kroków, idź dwa tysiące.
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Łyk ze Świętego Graala

N

a czym polega dylemat rozczłonkowania
lub dualizmu? Na braku tego, co w religijnym języku nazywa się „miłością”. Nikt
na tej planecie nie praktykuje miłości – zrozum to! –
ponieważ gdybyś to robił, nie byłoby cię tutaj. Twoja
dualistyczna definicja miłości jest nieprawdziwa. Dla
ciebie miłość oznacza znalezienie bezpieczeństwa –
odpieranie nieuniknionej śmierci, którą postrzegasz jako
prawdziwą i na którą nie godzisz się spojrzeć. Miłość
ostatecznie nie może być dla ciebie niczym innym.
Koniec, kropka! Wyjąwszy idee, które masz na temat
miłości w związku z blaskiem księżyca, obściskiwaniem,
kopulowaniem i wszystkim, co twoim zdaniem się z nią
wiąże – miłość jest ostatecznie jedynie komunikacją.
Chcę to powiedzieć jeszcze raz, tak jak mówiłem
przedtem – jest ona jedynie moją zdolnością do zakomunikowania ci tego, kim jestem. Rozumiesz?
Jeśli całkowicie łączymy się w słuchaniu symfonii
„Romeo i Julia”, którą teraz odtwarzamy, to ty i ja
jesteśmy całkowicie zakochani. Jakże moglibyśmy nie być?
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Przecież energetycznie pobudzamy i odczuwamy tę
samą duchową reakcję, która pojawia się, gdy rozpoznajemy, że jesteśmy jednym! Że po prostu jesteśmy
jednym! Rozumiesz? Tym właśnie jest miłość. Czy ma
ona coś wspólnego z kojarzeniem się w pary? Nie bardzo. Mógłbyś wejść jutro do biura ONZ i gdyby nagle
wszyscy potrafili komunikować się ze sobą, skończyłyby
się wszystkie wojny, każdy natychmiast dałby z siebie
wszystko i stał się pełnią. Oczywiście, że tak!
Nie potrafisz kochać, czy też komunikować się,
po prostu dlatego, że nie potrafisz dostrzec, kim jesteś.
Myślisz, że musisz czegoś bronić. Chodzisz dookoła, próbując tego bronić. Myślisz, że jest w tobie coś, co wymaga
obrony. Przed czym się bronisz? Dlaczego się boisz?
Czego się boisz? Co to takiego? Dlaczego odczuwasz lęk?
Nie potrafisz kochać, ponieważ odczuwasz lęk. Nie potrafisz kochać, ponieważ nie wiesz, że jestem tobą.
Różnica między tobą a mną w tej chwili polega na
tym, że ja mogę dawać ci siebie, wiedząc, że jesteś mną;
i kocham cię całkowicie i absolutnie. Zapewniam cię,
że tak jest. Mogę to robić tylko dlatego, że wiem, iż jesteś
mną. I zanim będę mógł kochać ciebie, wpierw muszę
pokochać siebie. Nie zadziała to w żaden inny sposób.
Jeśli mam w sobie – poprzez nieobudzenie lub dlatego,
że nie stałem się pełnią – choć odrobinę wątpliwości,
czy wszystko jest ze mną w porządku, to niemożliwe jest,
abym nie rzutował tego na ciebie. Niemożliwe! Rozumiesz? Właśnie dlatego nauczamy, że wszelki osąd jest
osądem samego siebie. Czymże innym mógłby być?
Kogóż innego mógłbyś sądzić oprócz siebie? Jeśli zaś
osądzasz siebie niesłusznie, to automatycznie będziesz
niesłusznie osądzał wszystko na zewnątrz siebie. Oczywiście, że tak. Zamiast szerzyć z siebie samego prawdę
o sobie, będziesz dokonywał projekcji w swoim odosobnieniu. Rozumiesz? Jeśli spojrzysz na mnie teraz i powiesz:
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„Oto stoi tam jakiś dziwny facet w brudnej koszuli, bez
skarpetek i wymachuje rękami; ciekawe, kto to taki...”,
to cóż takiego uczyniłeś? Utożsamiłeś samego siebie,
dokonałeś projekcji na zewnątrz siebie i wszystko, co nagromadziłeś w swoim mózgu – a co jest kopią tego poziomu świadomości – próbujesz teraz skorelować tak,
aby określić, kim naprawdę jestem.
Co więc teraz zrobimy? Zaczniemy od przesłanki –
zacznij teraz od tej przesłanki i pomiń wszystko inne –
albo wszystko, co ci mówię, jest absolutnie prawdziwe,
albo nie ma w tym żadnej prawdy. Co zamierzasz teraz
zrobić? Jak możesz osądzać? Aha, przyłapałem cię! Teraz
zaczynasz się zastanawiać: „To przecież nie może być
prawdą. Niektóre z rzeczy, o których on mówi, są w porządku, ale z kolei inne rzeczy, o których, jak sądzę, mógłby
powiedzieć, nie byłyby w porządku, ponieważ w niektórych jego słowach dostrzegam Spinozę, w innych neoplatonizm, w jeszcze innych być może Kanta, w innych
Jezusa Chrystusa, Buddę lub Doktora Fu Manchu lub
kogokolwiek innego, kto twoim zdaniem wpływa na
twoje myślenie. To niedorzeczne! W ten sposób jedynie
szufladkujesz w swoim umyśle – na tym poziomie – to,
co uważasz za prawdziwe. Skoro jednak nie wiesz, kim
jesteś, to nie możesz ocenić niczego tutaj. Jest to absolutnie niemożliwe.
Jeśli masz opinię na jakiś temat, to jest ona błędna!
Jest tak, ponieważ sama Ziemia jest błędem. Nie ma tu
żadnej prawdy – to niemożliwe! Żadnej sprawiedliwości –
niemożliwe! Chyba, że ty na to pozwolisz – chyba że
pozwolisz na prawdę, chyba że pozwolisz na sprawiedliwość dzięki swojej czystości, swej niewinności, dzięki
własnemu rozpoznaniu, kim jesteś; dzięki ustanowieniu
nienaruszalności własnej mocy aż do poddania się czy też
przeobrażenia, czy też przemiany. Nie ma innej drogi.
Czy jest to coś religijnego? Nie wiem. Powiedziałem ci
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wcześniej, że dzisiejszą religią na Ziemi jest nauka, nie zaś
religia, czy też powrót, przypomnienie, wracanie do tego,
kim jesteś.
Przechodzisz ewolucję. Widzisz, że przechodzisz
ewolucję, więc musisz ewoluować ku czemuś. A jeśli to
„coś” istnieje, to musiałeś się tam pierwotnie znajdować.
Jeśli możesz to sobie wyobrazić, to musi to być prawdą.
Zdumiewające! To zdumiewająca idea! Masz ją teraz
w swoim umyśle. Gdy wyjdziesz stąd dzisiaj, to pamiętaj,
że sam wybrałeś, aby być tym, czym jesteś. Ok? Nie ma
żadnej zewnętrznej siły, która sprawia, że jesteś taki, jaki
jesteś. To niemożliwe! Rozumiesz? „No dobrze, ale jak
można to ułatwić?”
Słuchacz: Czy postanowiłem nie wiedzieć, kim jestem?
No cóż, dlaczego miałbyś to robić?
S: No nie wiem...
Nie, ty mi nie wierzysz. Nie, ty nie wierzysz, że masz
wybór. A więc teraz utożsamiłeś się ze swoim „ja” i powiedziałeś mi, że twoim wyborem było nie wiedzieć. Nie,
jeśli wiedziałbyś, to wiedziałbyś natychmiast, ponieważ
doświadczyłbyś przemiany.
S: Ale kiedy mówisz „ty”, to czy odnosisz się do
mnie jako osobowości? Czy też odnosisz się do mnie
jako Boga?
Czy wiesz, kim jestem, i czy kochasz mnie absolutnie, bo wiesz, że jestem tobą?
S: Nie.
Ok. A więc zrozum to. Kiedy będziesz mnie tak
kochał, to będziesz znał odpowiedź. Pamiętaj, że to nadal
jest twoja idea. Wyrażasz obecnie ideę w oparciu o jakiś
osąd, który sam wydałeś. On nie jest prawdziwy. Jest to
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bardzo trudne, ponieważ za każdym razem, kiedy
wyrażasz siebie, przedstawiasz jedynie stan swojego
umysłu.
Mówię do ciebie w bardzo kategoryczny sposób
i chcę, żebyś to usłyszał – jest to najważniejsza rzecz, jaką
kiedykolwiek usłyszysz: nie ma czegoś takiego, jak
odrębne osobowości. Aha, a więc ukrywasz się na tej
Ziemi, ponieważ sądzisz, że jesteś inny niż ja. Nie jesteś
inny! Czy masz tam jakiś wrzód na tyłku? Coś tam
ukrywasz. „Nie pokażę ci, że coś jest nie tak”. Nie ma tu
przecież żadnych tajemnic! Co takiego chciałbyś zachować w tajemnicy? Swoją pożądliwość? Swój brud?
Swoją... Bleee! I cały ten śmietnik? To nie jest prawdziwe.
Naszym wspólnym dziedzictwem jest prawda. Jesteś na
Ziemi, ponieważ się ukrywasz.
Pozwól, że powiem tym z was, którzy myślą, że
znajdują się na duchowej ścieżce – w takim stopniu,
w jakim staracie się czynić dobro i tym podobne – wy tak
naprawdę się ukrywacie! Boicie się prawdy, ponieważ
prawda sprawi, że staniecie się pełnią. A jeśli staniesz się
pełnią, to obejmie to wszystko, a więc utracisz swoją
indywidualność. Posłuchaj mnie: kiedy uświadomisz
sobie w pełni, że jesteś Bogiem, to wciąż będziesz taki,
jaki jesteś teraz.
Pamiętaj, że istnieje tylko jedna świadomość. Ty myślisz, że w swoim procesie transformacji nie będziesz
wiedział, kim jesteś; lub że proces śmierci – ponieważ
utożsamiasz śmierć z nicością – przerwie twoją tożsamość. Nie przerwie. Nie przerwie... Nie możesz wyjść na
zewnątrz świadomości. Nie możesz umrzeć. To leży
u podstaw wszystkiego, czego nauczamy. Jesteś tu jedynie
dlatego, że myślisz, iż możesz umrzeć. Właśnie dlatego
jesteś na Ziemi. Nie z żadnego innego powodu. Myślisz,
że możesz umrzeć. A nie możesz.
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