PODRÊCZNIK
UZDROWICIELI
PRZEZ CUDA
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I tobie dam klucze królestwa
niebieskiego; cokolwiek zwi¹¿esz
na ziemi, bêdzie zwi¹zane w niebie,
a co rozwi¹¿esz na ziemi, bêdzie
rozwi¹zane w niebie.
Ewangelia œw. Mateusza 16, 19

TY JESTEŒ UZDROWICIELEM PRZEZ CUDA

Pamiêtaj o tych wa¿nych
ZASADACH UZDRAWIANIA PRZEZ CUDA

♦ Nie ma hierarchii trudnoœci w cudach. Jeden nie jest
„trudniejszy” czy „wiêkszy” ni¿ inny. Wszystkie s¹ takie same.
Wszystkie przejawy mi³oœci s¹ maksymalne.
♦ Cuda dziej¹ siê w sposób naturalny jako przejawy mi³oœci.
Rzeczywistym cudem jest mi³oœæ, która je inspiruje. W tym sensie
wszystko, co pochodzi z mi³oœci, jest cudem.
♦ Wszelkie cuda oznaczaj¹ ¿ycie, a Dawc¹ ¿ycia jest Bóg.
Jego G³os pokieruje tob¹ bardzo szczegó³owo. Bêdzie ci
powiedziane wszystko, co potrzebujesz wiedzieæ.
♦ Modlitwa jest noœnikiem cudów. Jest ona œrodkiem porozumiewania siê stworzenia ze Stwórc¹. Poprzez modlitwê
mi³oœæ jest otrzymywana, zaœ poprzez cuda mi³oœæ jest wyra¿ana.
♦ Cud jest s³u¿b¹. Jest on maksymaln¹ przys³ug¹, jak¹
mo¿esz wyœwiadczyæ komuœ innemu. Jest on sposobem
kochania bliŸniego swego jak siebie samego. Rozpoznajesz
wartoœæ swoj¹ i swego bliŸniego równoczeœnie.
♦ Cuda s¹ myœlami. Myœli mog¹ reprezentowaæ ni¿szy, czyli
cielesny poziom doœwiadczenia, albo wy¿szy, czyli duchowy
poziom doœwiadczenia. Pierwszy wytwarza to, co fizyczne,
a drugi stwarza to, co duchowe.

♦

♦ Cuda wykraczaj¹ poza cia³o. S¹ one nag³ymi przeskokami
w niewidzialnoœæ, z dala od poziomu cielesnego. Dlatego
w³aœnie uzdrawiaj¹.
♦ Cuda budz¹ na nowo œwiadomoœæ, ¿e to duch, a nie cia³o,
jest o³tarzem prawdy. Jest to rozpoznanie, które prowadzi
do uzdrawiaj¹cej mocy cudu.
♦ Ja inspirujê wszystkie cuda, które s¹ tak naprawdê
wstawiennictwem. Wstawiaj¹ siê one za twoj¹ œwiêtoœci¹
i czyni¹ œwiêtym to, co postrzegasz. Umieszczaj¹c ciê ponad
prawami fizycznymi, wznosz¹ ciê do sfery porz¹dku niebieskiego. W tym porz¹dku jesteœ doskona³y.
♦ Cud jest uniwersalnym b³ogos³awieñstwem od Boga przeze
mnie dla wszystkich moich braci. Przebaczaæ jest przywilejem
tego, komu zosta³o przebaczone.
♦ Cuda s¹ naturalnymi oznakami przebaczenia. Dziêki cudom
akceptujesz Bo¿e przebaczenie poprzez rozszerzanie go na
innych.
♦ Cuda wychwalaj¹ Boga poprzez ciebie. Wychwalaj¹ Go
przez oddawanie czci Jego stworzeniom, potwierdzaj¹c ich
doskona³oœæ. Uzdrawiaj¹, poniewa¿ zaprzeczaj¹ uto¿samieniu
z cia³em, a potwierdzaj¹ uto¿samienie z duchem.
♦ Cud jest korekt¹ wprowadzon¹ przeze mnie do fa³szywego
myœlenia. Dzia³a jako katalizator, przerywaj¹c b³êdne postrzeganie i porz¹dkuj¹c je na nowo we w³aœciwy sposób.
Poddaje to ciebie dzia³aniu zasady Pojednania, gdzie postrzeganie zostaje uzdrowione. Dopóki zaœ to nie nast¹pi, wiedza
o Boskim Porz¹dku jest rzecz¹ niemo¿liw¹.
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♦ Cuda oddaj¹ tobie czeœæ, poniewa¿ jesteœ godny mi³oœci.
Rozpraszaj¹ one z³udzenia o tobie i postrzegaj¹ w tobie œwiat³o.
W ten sposób odkupiaj¹ twoje b³êdy przez uwolnienie ciê
od twoich koszmarów. Poprzez wyzwolenie twojego umys³u
z wiêzienia twoich z³udzeñ przywracaj¹ ciê do zdrowia.
♦ Mechanizmem cudów jest Duch Œwiêty. Rozpoznaje On
zarówno Bo¿e stworzenia, jak i twoje z³udzenia. Oddziela On
prawdê od fa³szu dziêki Swej zdolnoœci, by postrzegaæ w sposób
ca³oœciowy, a nie selektywny.
♦ Duch Œwiêty jest najwy¿szym poœrednikiem w porozumiewaniu siê. Cuda nie wymagaj¹ tego typu porozumiewania siê,
poniewa¿ s¹ tymczasowymi œrodkami porozumiewania. Kiedy
powracasz do swej pierwotnej formy porozumiewania siê z Bogiem
poprzez bezpoœrednie objawienie, potrzeba cudów przemija.
♦ Cud jest przejawem wewnêtrznej œwiadomoœci Chrystusa
i akceptacj¹ Jego Pojednania.
♦ Powa¿n¹ zas³ug¹ cudów jest ich si³a w uwalnianiu ciebie od
twojego fa³szywego poczucia izolacji, pozbawienia czegoœ oraz
braku.
♦ Cud nigdy nie jest stracony. Mo¿e on dotkn¹æ wielu ludzi,
których nawet nie spotka³eœ, oraz wywo³aæ nieprawdopodobne
zmiany w sytuacjach, których nie jesteœ nawet œwiadomy.
♦ Cud jest jedynym œrodkiem kontrolowania czasu do twojej
natychmiastowej dyspozycji. Tylko objawienie wykracza poza
czas, nie maj¹c w ogóle nic wspólnego z czasem.
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♦ Cud jest narzêdziem uczenia siê, które zmniejsza potrzebê czasu.
Ustanawia on ponadwzorcowy odstêp w czasie, który nie podlega
zwyk³ym prawom czasu. W tym sensie jest on bezczasowy.
♦ Cuda s¹ zarówno pocz¹tkiem, jak i koñcem, a wiêc odwracaj¹
one porz¹dek czasowy. S¹ one zawsze afirmacjami odrodzenia,
które wydaj¹ siê siêgaæ wstecz, lecz w rzeczywistoœci wiod¹
naprzód. Cuda niwecz¹ przesz³oœæ w teraŸniejszoœci i w ten
sposób wyzwalaj¹ przysz³oœæ.
♦ Cuda umo¿liwiaj¹ ci uzdrawianie chorych i wskrzeszanie
umar³ych, poniewa¿ to ty sam wytworzy³eœ chorobê i œmieræ,
a zatem mo¿esz zlikwidowaæ je obie. Ty jesteœ cudem zdolnym
do stwarzania na podobieñstwo swego Stwórcy. Wszystko inne
jest tylko twoim w³asnym koszmarem sennym i nie istnieje.
Tylko stworzenia œwiat³a s¹ rzeczywiste.
Jezus Chrystus
w Kursie Cudów
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JAK ZOSTAJE DOKONANE UZDROWIENIE ?

Uzdrowienie wi¹¿e siê ze zrozumieniem tego, czemu s³u¿y
z³udzenie choroby. Uzdrowienie jest bez tego niemo¿liwe.

Postrzegany cel choroby
Uzdrowienie zostaje dokonane w chwili, kiedy cierpi¹cy
nie widzi ju¿ ¿adnej wartoœci w bólu. Któ¿ wybra³by cierpienie,
o ile by nie s¹dzi³, ¿e mu ono coœ przynosi, i to coœ dla niego
cennego? Musi on uwa¿aæ, ¿e jest ono nisk¹ cen¹ do zap³acenia za
coœ o wiêkszej wartoœci. Albowiem choroba jest wyborem; jest
decyzj¹. Stanowi ona wybór s³aboœci w b³êdnym przekonaniu,
¿e jest ona si³¹. Gdy tak siê dzieje, prawdziw¹ si³ê widzi siê jako
zagro¿enie, a zdrowie jako niebezpieczeñstwo. Choroba jest metod¹
wyobra¿on¹ w szaleñstwie w celu umieszczenia Syna Bo¿ego na
tronie jego Ojca. Bóg jest widziany jako bêd¹cy na zewn¹trz,
zawziêty i potê¿ny, pragn¹cy zatrzymaæ ca³¹ moc dla Siebie. Tylko
przez Swoj¹ œmieræ mo¿e byæ on pokonany przez Swego Syna.
Co wiêc oznacza uzdrowienie w tym ob³¹kanym przekonaniu? Symbolizuje ono pora¿kê Syna Bo¿ego i tryumf jego
Ojca nad nim. Reprezentuje krañcowe niepos³uszeñstwo w bezpoœredniej formie, które Syn Boga jest zmuszony rozpoznaæ.
Oznacza ono wszystko to, co chcia³by on ukryæ przed sob¹, by
ochroniæ swe „¿ycie”. Je¿eli jest uzdrowiony, to jest odpowiedzialny za swoje myœli. A jeœli jest odpowiedzialny za swoje myœli,
to zostanie zabity, aby mu udowodniæ, jak jest s³aby i ¿a³osny.
Lecz jeœli sam wybiera œmieræ, to jego s³aboœæ jest jego si³¹. Teraz
da³ sobie to, co Bóg chcia³ mu daæ, i w ten sposób ca³kowicie
przyw³aszczy³ sobie tron swego Stwórcy.
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Zmiana w postrzeganiu
Uzdrowienie musi nast¹piæ w dok³adnej proporcji do rozpoznania bezwartoœciowoœci choroby. Wystarczy tylko powiedzieæ: „Nie
ma w tym dla mnie w ogóle ¿adnego zysku”, a jest siê uzdrowionym. Lecz aby to powiedzieæ, nale¿y wpierw rozpoznaæ pewne
fakty. Po pierwsze jest oczywiste, ¿e decyzje pochodz¹ z umys³u,
a nie z cia³a. Jeœli choroba jest tylko b³êdnym podejœciem do rozwi¹zywania problemów, to jest ona decyzj¹. A jeœli jest decyzj¹, to
podejmuje j¹ umys³, a nie cia³o. Opór przeciw rozpoznaniu tego
jest ogromny, poniewa¿ istnienie œwiata, jakim go postrzegasz, zale¿y od cia³a bêd¹cego decydentem. Terminy takie, jak „instynkty”,
„odruchy” i temu podobne, stanowi¹ próby wyposa¿enia cia³a
w niementalne bodŸce. Tak naprawdê takie terminy zaledwie
stwierdzaj¹ lub opisuj¹ problem. Nie daj¹ one na niego odpowiedzi.
Akceptacja choroby jako decyzji umys³u podjêtej w celu,
dla którego chcia³by on u¿yæ cia³a, jest podstaw¹ uzdrowienia. Tak
samo jest te¿ w uzdrawianiu we wszystkich formach. Pacjent
decyduje, ¿e tak jest, i zdrowieje. Jeœli zdecyduje siê nie wyzdrowieæ, nie zostanie uzdrowiony. Kto jest lekarzem? Tylko umys³
samego pacjenta. Rezultat jest taki, na jaki on sam siê zdecyduje.
Specjalni poœrednicy wydaj¹ siê go pielêgnowaæ, jednak oni tylko
nadaj¹ formê jego w³asnemu wyborowi. On ich wybiera, aby
dostarczyæ swym pragnieniom namacaln¹ formê. I w³aœnie to oni
czyni¹, nic poza tym. W³aœciwie nie s¹ wcale potrzebni. Pacjent
móg³by po prostu wstaæ bez ich pomocy i powiedzieæ: „Nie mam
z tego ¿adnego po¿ytku”. Nie ma takiej formy choroby, która
nie zosta³aby natychmiast wyleczona.
Jaki jest jedyny warunek dla takiej zmiany w postrzeganiu?
Bardzo prosty: rozpoznanie, ¿e choroba pochodzi z umys³u i nie
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ma nic wspólnego z cia³em. Ile „kosztuje” takie rozpoznanie?
Kosztuje ono ca³y œwiat, który widzisz, albowiem œwiat ju¿ nigdy
nie pojawi siê, aby w³adaæ umys³em. Wraz z tym rozpoznaniem
bowiem odpowiedzialnoœæ jest umieszczona tam, gdzie jej miejsce:
nie w œwiecie, ale w tym, który patrzy na œwiat i widzi go takim,
jakim nie jest. Patrzy on na to, co postanawia widzieæ. Ni mniej,
ni wiêcej. Œwiat niczego mu nie czyni. On tylko myœla³, ¿e tak by³o.
Ani te¿ on nie czyni niczego œwiatu, poniewa¿ pomyli³ siê co do tego,
czym œwiat jest. W tym le¿y wyzwolenie zarówno od winy, jak i od
choroby, albowiem s¹ one jednym. Jednak aby zaakceptowaæ to
wyzwolenie, nieistotnoœæ cia³a musi byæ ide¹ mo¿liw¹ do przyjêcia.
Wraz z t¹ ide¹ ból odchodzi na zawsze. Lecz z t¹ ide¹ odchodzi równie¿ wszelki zamêt dotycz¹cy stworzenia. Czy¿ nie
wyp³ywa to z koniecznoœci? Umieœæ przyczynê i skutek w ich
rzeczywistej kolejnoœci w jednym przypadku, a poznanie uogólni
siê i przekszta³ci œwiat. Wartoœæ przeniesienia jednej prawdziwej
idei nie ma koñca ani granic. Ostatecznym rezultatem tej lekcji jest
przypomnienie sobie Boga. Có¿ teraz znaczy wina i choroba, ból,
nieszczêœcie oraz ca³e cierpienie? Nie maj¹c ¿adnego celu, odchodz¹. A wraz z nimi odchodz¹ równie¿ wszystkie skutki, których
wydawa³y siê byæ przyczyn¹. Przyczyna i skutek s¹ jedynie replik¹
stworzenia. Widziane w swej prawid³owej perspektywie, bez
zniekszta³cenia i bez lêku, ponownie ustanawiaj¹ Niebo.

Funkcja Nauczyciela Boga
Jeœli pacjent musi odmieniæ swój umys³, aby zostaæ uzdrowionym, to co robi nauczyciel Boga? Czy mo¿e on odmieniæ
umys³ pacjenta za niego? Z pewnoœci¹ nie. Nie pe³ni on ¿adnej
funkcji dla tych, którzy ju¿ s¹ gotowi, aby odmieniæ swoje umys³y,
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poza radowaniem siê wraz z nimi, albowiem stali siê wraz z nim
nauczycielami Boga. Pe³ni on jednak bardziej konkretn¹ funkcjê
dla tych, którzy nie rozumiej¹, czym jest uzdrowienie. Ci pacjenci
nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e wybrali chorobê. Przeciwnie, wierz¹ oni,
¿e choroba ich wybra³a. Bo te¿ umys³y ich nie s¹ w tej kwestii
otwarte. Cia³o mówi im, co robiæ, a oni s¹ pos³uszni. Nie maj¹ pojêcia, jak szalona jest ta koncepcja. Gdyby tylko mieli wobec niej
jakieœ podejrzenie, zostaliby uzdrowieni. Oni jednak niczego nie
podejrzewaj¹. Dla nich oddzielenie jest ca³kiem rzeczywiste.
Nauczyciele Bo¿y przychodz¹ do nich, aby przedstawiæ inny
wybór, o którym tamci zapomnieli. Sama obecnoœæ nauczyciela
Boga jest przypomnieniem. Jego myœli prosz¹ o prawo podania
w w¹tpliwoœæ tego, co pacjent zaakceptowa³ jako prawdziwe.
Jako pos³añcy Boga, Jego nauczyciele s¹ symbolami zbawienia.
Prosz¹ oni pacjenta o przebaczenie Synowi Bo¿emu w jego w³asnym
Imieniu. Stanowi¹ oni Alternatywê. Przychodz¹ w b³ogos³awieñstwie
wraz ze S³owem Bo¿ym w swych umys³ach nie po to, by uzdrawiaæ
chorych, lecz by przypomnieæ im o lekarstwie, które Bóg ju¿
im da³. To nie ich rêce uzdrawiaj¹. To nie ich g³os wypowiada
S³owo Boga. Daj¹ oni zaledwie to, co zosta³o im dane. Bardzo
³agodnie wzywaj¹ swych braci, aby odwrócili siê od œmierci:
„Spójrz, Synu Boga, co ¯ycie mo¿e ci podarowaæ. Czy wybra³byœ
w zamian chorobê?”
Zaawansowani nauczyciele Boga nawet nie bior¹ pod
uwagê form choroby, w które wierzy ich brat. Czyniæ to oznacza
zapomnieæ, ¿e wszystkie one maj¹ ten sam cel, a zatem nie s¹ tak
naprawdê odmienne. Szukaj¹ oni G³osu Bo¿ego w tym bracie,
który chcia³by siê ³udziæ w przekonaniu, ¿e Syn Bo¿y mo¿e
cierpieæ. Przypominaj¹ mu te¿, ¿e nie wytworzy³ on sam siebie
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i musi pozostawaæ takim, jakim go Bóg stworzy³. Rozpoznaj¹
oni, ¿e z³udzenia nie mog¹ mieæ ¿adnego skutku. Prawda w ich
umys³ach siêga do prawdy w umys³ach ich braci, tak ¿e z³udzenia
nie s¹ wzmacniane. W ten sposób sprowadzane s¹ one do prawdy;
prawda nie jest sprowadzana do nich. Tak wiêc zostaj¹ rozwiane,
nie poprzez wolê kogoœ innego, lecz przez uniê Jednej Woli z Sam¹
Sob¹. Taka te¿ jest funkcja nauczycieli Bo¿ych: nie widzieæ
¿adnej woli jako oddzielonej od ich w³asnej ani ich w³asnej jako
oddzielonej od Woli Bo¿ej.
Cud jest bezu¿yteczny, jeœli nauczysz siê jedynie, ¿e
cia³o mo¿e zostaæ uzdrowione, bowiem nie taka lekcja
zosta³a przys³ana, aby jej nauczaæ. Lekcj¹ jest to, ¿e
chory by³ umys³, który myœla³, ¿e cia³o mo¿e byæ chore;
zewnêtrzna projekcja jego winy nie dokona³a niczego
i nie mia³a ¿adnych skutków. Ten œwiat jest pe³en
cudów. Stoj¹ one w promiennej ciszy tu¿ obok
ka¿dego snu o bólu i cierpieniu, grzechu i winie. S¹
one radosnymi skutkami zwrócenia konsekwencji
choroby jej przyczynie. Cia³o zostaje uwolnione,
poniewa¿ umys³ uznaje, ¿e ,,to nie jest mi czynione, lecz
ja czyniê to sam”. I w ten sposób umys³ ma mo¿noœæ
podjêcia w zamian innego wyboru. Zaczynaj¹c od tego,
zbawienie przyst¹pi do zmieniania kierunku ka¿dego
kroku w schodzeniu po drabinie ku oddzieleniu a¿ do
momentu, w którym wszystkie kroki zosta³y cofniête,
sama drabina zniknê³a, a wszystkie sny œwiata zosta³y
obrócone wniwecz.
Kurs Cudów, Tekst, rozdzia³ 28
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CZY UZDROWIENIE JEST PEWNE ?

Uzdrowienie jest zawsze pewne. Niemo¿liwe jest, aby
pozwoliæ na doprowadzenie z³udzeñ do prawdy i zachowaæ
z³udzenia. Prawda demonstruje, ¿e z³udzenia nie maj¹ ¿adnej
wartoœci. Nauczyciel Boga zobaczy³ korektê swoich b³êdów
w umyœle pacjenta, uznaj¹c j¹ za to, czym ona jest. Zaakceptowawszy Przeb³aganie dla siebie samego, zaakceptowa³ on je
tak¿e dla pacjenta. A co, jeœli pacjent u¿ywa choroby jako sposobu
¿ycia wierz¹c, ¿e uzdrowienie jest drog¹ do œmierci? W takim
przypadku nag³e uzdrowienie mog³oby przyspieszyæ siln¹
depresjê i poczucie straty tak g³êbokie, ¿e pacjent móg³by nawet
próbowaæ zniszczyæ samego siebie. Nie maj¹c po co ¿yæ, móg³by
prosiæ o œmieræ. Uzdrowienie musi poczekaæ – dla jego ochrony.

Uzdrawianie bêdzie zawsze sta³o z boku, gdyby mia³o byæ
widziane jako zagro¿enie. Pojawia siê w momencie, gdy jest mile
widziane. Tam, gdzie uzdrawianie zosta³o dane, tam bêdzie otrzymane. I czym¿e jest czas wobec darów Boga? Wiele razy odnosiliœmy siê w twoim Kursie do sk³adnicy skarbów nagromadzonych po równo dla dawcy, jak i dla otrzymuj¹cego Bo¿e dary. Ani
jeden nie jest stracony, albowiem mog¹ one tylko siê pomna¿aæ.
¯aden nauczyciel Boga nie powinien czuæ siê rozczarowany, jeœli
zaofiarowa³ uzdrowienie, a nie wydaje siê, ¿e zosta³o ono otrzymane.
Nie do niego nale¿y os¹dzenie, kiedy jego dar powinien byæ
zaakceptowany. Niech bêdzie pewny, ¿e zosta³ on otrzymany,
i niech ufa, ¿e bêdzie zaakceptowany, gdy zostanie rozpoznany
jako b³ogos³awieñstwo, a nie jako przekleñstwo.
Funkcj¹ nauczycieli Bo¿ych nie jest ocenianie rezultatu
w³asnych darów. Ich funkcj¹ jest jedynie ich dawanie. Gdy raz to
uczynili, dali tak¿e rezultat, albowiem jest on czêœci¹ daru. Nikt
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nie mo¿e dawaæ, jeœli niepokoi siê o rezultat dawania. Jest to ograniczeniem samego dawania, tak ¿e ani dawca, ani otrzymuj¹cy nie
posiadaliby daru. Zaufanie jest niezbêdn¹ czêœci¹ dawania; tak
naprawdê jest to czêœæ, która umo¿liwia dzielenie siê; czêœæ, która
gwarantuje, ¿e dawca nie straci, a jedynie zyska. Któ¿ daje dar, a
nastêpnie pozostaje z nim, aby byæ pewnym, ¿e jest on u¿yty tak, jak
dawca uwa¿a za stosowne? To nie jest dawaniem, lecz uwiêzieniem.
Porzucenie wszelkiego niepokoju o dar jest tym, co sprawia, ¿e
zostaje on prawdziwie dany. I to zaufanie sprawia, ¿e prawdziwe
dawanie jest mo¿liwe. Uzdrawianie jest zmian¹ sposobu myœlenia,
do której d¹¿y Duch Œwiêty bêd¹cy w umyœle pacjenta. I to Duch
Œwiêty w umyœle dawcy jest Tym, który daje mu dar. Jak¿e mo¿na
go straciæ? Jak mo¿e byæ on nieskuteczny? Jak¿e mo¿na go zmarnowaæ? Bo¿y skarbiec nigdy nie mo¿e byæ pusty. A jeœli brakowa³oby
jednego daru, nie by³by on pe³ny. Jednak jego pe³nia jest zagwarantowana przez Boga. Jak wiêc nauczyciel Boga mo¿e niepokoiæ siê
o to, co stanie siê z jego darami? Skoro s¹ one dane Bogu przez Boga,
to któ¿ w tej œwiêtej wymianie mo¿e otrzymaæ mniej ni¿ wszystko?
Niemo¿liwe jest, aby Syn Boga by³ zaledwie kierowany
przez wydarzenia bêd¹ce na zewn¹trz niego. Niemo¿liwe
jest, aby zdarzenia, które przychodz¹ do niego, nie by³y
jego wyborem. Jego moc decyzji determinuje ka¿d¹
sytuacjê, w której wydaje siê znajdowaæ jakimœ trafem
czy przez przypadek. ¯aden traf ani przypadek nie jest
mo¿liwy we wszechœwiecie takim, jakim go Bóg stworzy³,
poza którym nie ma niczego. Cierp, a zdecydowa³eœ, ¿e
grzech jest twoim celem. B¹dŸ szczêœliwy, a odda³eœ moc
decyzji Temu, który musi wybraæ Boga dla ciebie.
Kurs Cudów, Tekst, rozdzia³ 21
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CZY UZDROWIENIE POWINNO BYÆ POWTARZANE ?

To pytanie naprawdê odpowiada samo sobie. Uzdrowienia
nie mo¿na powtórzyæ. Jeœli pacjent jest uzdrowiony, to co
jeszcze pozostaje w nim do uzdrowienia? A jeœli uzdrowienie jest
pewne, jak ju¿ to o nim powiedzieliœmy, to co mo¿na jeszcze
powtórzyæ? Troska nauczyciela Boga o rezultat uzdrawiania to
ograniczenie uzdrawiania. Teraz sam nauczyciel Boga jest tym,
którego umys³ potrzebuje uzdrowienia. I w³aœnie to musi on
u³atwiæ. Teraz on jest pacjentem i za takiego musi siê uwa¿aæ.
Pope³ni³ b³¹d i musi byæ chêtny do zmiany swojego zdania na
ten temat. Brakowa³o mu zaufania, które stanowi o prawdziwym
dawaniu, a wiêc nie uzyska³ korzyœci ze swego daru.

Nauczycielowi Boga udawa³o siê byæ noœnikiem uzdrowienia, kiedykolwiek tego próbowa³. Jeœli tylko odczuwa³by
pokusê, aby w to w¹tpiæ, nie powinien powtarzaæ swojego
poprzedniego wysi³ku. Ten by³ ju¿ maksymalny, poniewa¿ Duch
Œwiêty takim go zaakceptowa³ i takim go u¿y³. Teraz nauczyciel
Boga mo¿e pod¹¿yæ tylko w jednym kierunku. Musi on u¿yæ swego
rozs¹dku, aby powiedzieæ sobie, ¿e odda³ problem Temu, kto nie
mo¿e zawieœæ, oraz musi rozpoznaæ, ¿e jego w³asna niepewnoœæ
nie jest mi³oœci¹, lecz lêkiem, a zatem nienawiœci¹. Jego stanowisko
sta³o siê w ten sposób nie do utrzymania, albowiem oferuje on
nienawiœæ temu, któremu zaoferowa³ mi³oœæ. Jest to niemo¿liwe.
Zaoferowawszy mi³oœæ, tylko mi³oœæ mo¿na otrzymaæ.
W tym w³aœnie nauczyciel Boga musi pok³adaæ ufnoœæ.
Takie jest prawdziwe znaczenie stwierdzenia, ¿e jedyn¹ odpowiedzialnoœci¹ cudotwórcy jest akceptacja Przeb³agania dla
samego siebie. Nauczyciel Boga jest cudotwórc¹, poniewa¿ daje
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on dary, które otrzyma³. Jednak najpierw sam musi je zaakceptowaæ. Nie musi robiæ nic wiêcej, bo i te¿ nie ma nic wiêcej, co móg³by
zrobiæ. Poprzez akceptacjê uzdrowienia mo¿e je dawaæ. Je¿eli
w to w¹tpi, to niech przypomni sobie, Kto da³ ten dar i Kto go
otrzyma³. W ten sposób jego zw¹tpienie zostaje poddane korekcie.
S¹dzi³ on, ¿e dary Boga mog¹ byæ cofniête. By³o to b³êdem, lecz
nie a¿ takim, aby przy nim trwaæ. A wiêc nauczyciel Boga mo¿e
jedynie uznaæ ten b³¹d za to, czym jest, oraz pozwoliæ, aby zosta³
dla niego naprawiony.
Jedn¹ z najtrudniejszych do rozpoznania pokus jest to,
¿e w¹tpiæ w uzdrowienie z powodu pojawiania siê ci¹gle
nawracaj¹cych symptomów jest b³êdem w formie braku zaufania. Jako taki jest on atakiem. Zwykle wydaje siê byæ wrêcz
odwrotnie. Stwierdzenie, ¿e ci¹g³e martwienie siê jest atakiem,
wydaje siê z pocz¹tku nierozs¹dne. Ma ono wszelkie pozory
mi³oœci. Jednak mi³oœæ bez zaufania jest niemo¿liwa, a w¹tpliwoœci i zaufanie nie mog¹ wspó³istnieæ. Nienawiœæ zaœ musi byæ
przeciwieñstwem mi³oœci, niezale¿nie od formy, jak¹ przyjmuje.
Nie podawaj tego daru w w¹tpliwoœæ, a niemo¿liwe bêdzie podanie w w¹tpliwoœæ jego rezultatu. Jest to pewnoœæ, która daje
nauczycielom Boga moc, aby byli cudotwórcami, albowiem w
Nim z³o¿yli sw¹ ufnoœæ.
Prawdziw¹ podstaw¹ zw¹tpienia w wynik jakiegokolwiek
problemu, który zosta³ dany Nauczycielowi Bo¿emu do rozwi¹zania, jest zawsze zw¹tpienie w siebie. A to z koniecznoœci
implikuje, ¿e zaufaniem zosta³a obdarzona iluzoryczna jaŸñ,
albowiem tylko taka jaŸñ mo¿e byæ podana w w¹tpliwoœæ. To
z³udzenie mo¿e przybraæ wiele form. Byæ mo¿e jest w tym lêk
przed s³aboœci¹ oraz podatnoœæ na zranienie. Byæ mo¿e jest
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w tym lêk przed pora¿k¹ oraz wstyd uto¿samiony z poczuciem
nieadekwatnoœci. Byæ mo¿e jest w tym przepe³nione win¹
za¿enowanie, pochodz¹ce z fa³szywej pokory. Forma b³êdu nie
jest wa¿na. Wa¿ne jest tylko uznanie b³êdu za b³¹d.
B³¹d jest zawsze pewn¹ form¹ martwienia siê o jaŸñ, a¿
do wykluczenia pacjenta. Jest on brakiem uznania go za czêœæ
JaŸni i w ten sposób reprezentuje pomylenie to¿samoœci. Konflikt
co do tego, czym jesteœ, ogarn¹³ twój umys³ i da³eœ siê oszukaæ co
do siebie. A dajesz siê oszukaæ co do siebie, poniewa¿ wypar³eœ
siê •ród³a swego stworzenia. Jeœli oferujesz tylko uzdrowienie,
to nie mo¿esz w¹tpiæ. Jeœli naprawdê chcesz, ¿eby problem by³
rozwi¹zany, to nie mo¿esz w¹tpiæ. Jeœli jesteœ pewny tego, czym
jest problem, to nie mo¿esz w¹tpiæ. Zw¹tpienie jest rezultatem
sprzecznych pragnieñ. B¹dŸ pewny tego, czego chcesz, a zw¹tpienie staje siê niemo¿liwe.

Nikt nie mo¿e odczuwaæ straty, o ile nie jest to jego
w³asna decyzja. Nikt nie odczuwa bólu, chyba ¿e
sam wybierze ten stan dla siebie. Nikt nie mo¿e siê
smuciæ ani lêkaæ, ani myœleæ, ¿e jest chory, chyba ¿e
s¹ to rezultaty, których chce. I nikt nie umiera bez
swej w³asnej zgody. Nie dzieje siê nic, co nie stanowi
twojego ¿yczenia, i nic nie jest pominiête z tego, co
wybierasz.
Kurs Cudów, Podrêcznik, lekcja 152
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NIE MA HIERARCHII TRUDNOŒCI
W DUCHOWYM UZDRAWIANIU

Jako uzdrowiciel przez cuda pamiêtasz nieustannie w
pewnoœci swojego oœwieconego umys³u, ¿e „cud nie robi niczego”.
Jest on zawsze tylko usuniêciem nic nie znacz¹cego porz¹dku
koncepcyjnej myœli, która by³a twoj¹ chor¹ i umieraj¹c¹ to¿samoœci¹ siebie.

Wiara w hierarchiê trudnoœci jest podstaw¹ postrzegania
œwiata. Opiera siê ona na ró¿nicach: na niejednolitym tle i niesta³ym pierwszym planie, na nierównych wysokoœciach i ró¿nych
rozmiarach, na zmiennych stopniach ciemnoœci i œwiat³a, na
tysi¹cach kontrastów, w których ka¿da postrzegana rzecz
rywalizuje z wszystkimi innymi o to, by byæ rozpoznan¹. Wiêkszy
obiekt rzuca cieñ na mniejszy. Bardziej jaskrawa rzecz odci¹ga
uwagê od drugiej o mniejszym natê¿eniu atrakcyjnoœci. A groŸniejsza
idea lub ta, która jest uwa¿ana za bardziej po¿¹dan¹ wed³ug norm
tego œwiata, ca³kowicie burzy mentaln¹ równowagê. To, co widz¹
oczy cia³a, to jedynie konflikt. Nie szukaj za ich poœrednictwem
pokoju i zrozumienia.
Z³udzenia s¹ zawsze z³udzeniami co do ró¿nic. Jak mog³oby
byæ inaczej? Z definicji z³udzenie stanowi próbê urzeczywistnienia czegoœ, co jest uwa¿ane za bardzo wa¿ne, lecz jest
uznawane za nieprawdziwe. Dlatego umys³ stara siê to uczyniæ
prawdziwym pod wp³ywem swego silnego pragnienia, aby mieæ
to dla siebie samego. Z³udzenia s¹ parodi¹ stworzenia, prób¹
sprowadzenia prawdy do k³amstw. Uwa¿aj¹c prawdê za nie do
przyjêcia, umys³ buntuje siê przeciwko prawdzie i przypisuje
sobie z³udzenie zwyciêstwa. Uwa¿aj¹c zdrowie za ciê¿ar, ucieka
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w gor¹czkowe sny. A w tych snach umys³ jest oddzielony i ró¿ni siê
od innych umys³ów, posiadaj¹c swoje w³asne odmienne interesy,
oraz jest zdolny, by zaspokajaæ swoje potrzeby kosztem innych.
Sk¹d pochodz¹ wszystkie te ró¿nice? Oczywiœcie wydaj¹ siê
one znajdowaæ w œwiecie zewnêtrznym. Jednak pewne jest, ¿e to
umys³ os¹dza to, co widz¹ oczy. To umys³ interpretuje to, co przekazuj¹ oczy, i nadaje temu „znaczenie”. A to znaczenie nie istnieje
wcale w œwiecie zewnêtrznym. To, co jest widziane jako „rzeczywistoœæ”, jest po prostu tym, co umys³ preferuje. Rzutuje on
sw¹ hierarchiê wartoœci na zewn¹trz i kieruje oczy cia³a, aby
mog³y j¹ odnaleŸæ. Oczy cia³a nigdy nie bêd¹ widzieæ inaczej jak
tylko przez ró¿nice. Jednak postrzeganie nie opiera siê na przekazach, które one nios¹. Tylko umys³ ocenia to, co przekazuj¹,
a wiêc tylko umys³ jest odpowiedzialny za widzenie. On sam
decyduje, czy to, co jest widziane, jest rzeczywiste czy iluzoryczne,
godne po¿¹dania lub nie, przyjemne lub bolesne.
B³êdy w postrzeganiu pojawiaj¹ siê w³aœnie w takich
dzia³aniach umys³u, jak sortowanie i kategoryzowanie. I to
w³aœnie tutaj nale¿y dokonaæ korekty. Umys³ klasyfikuje to, co oczy
cia³a mu przekazuj¹, zgodnie z jego wczeœniej przyjêtymi wartoœciami, os¹dzaj¹c, gdzie najlepiej pasuje ka¿da z dostarczonych
przez zmys³y danych. Jaka podstawa mog³aby byæ bardziej b³êdna?
Nie rozpoznawszy samego siebie, umys³ sam poprosi³ o dostarczenie tego, co bêdzie pasowa³o do tych kategorii. A zrobiwszy tak,
wnioskuje, ¿e kategorie te musz¹ byæ prawdziwe. Na tym opiera
siê os¹d wszystkich ró¿nic, poniewa¿ na tym w³aœnie polega
os¹dzanie w œwiecie. Czy mo¿na oprzeæ siê w jakiejkolwiek
sprawie na tym pogmatwanym i bezsensownym „rozumowaniu”?
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Hierarchia trudnoœci w uzdrawianiu nie mo¿e istnieæ po
prostu dlatego, ¿e wszelka choroba jest z³udzeniem. Czy trudniej
jest rozwiaæ wiarê ob³¹kanego w wiêksz¹ halucynacjê w przeciwieñstwie do mniejszej? Czy zgodzi siê on szybciej na
nieprawdziwoœæ g³oœniejszego g³osu, który s³yszy, czy te¿ na
nieprawdziwoœæ cichszego? Czy odrzuci on ³atwiej ¿¹danie
zabójstwa wyra¿one szeptem czy krzykiem? I czy liczba wide³, które
nios¹ widziane przez niego diab³y, ma wp³yw na ich wiarygodnoœæ
w jego postrzeganiu? Jego umys³ sklasyfikowa³ wszystkie te rzeczy
jako prawdziwe, tak wiêc s¹ one dla niego wszystkie prawdziwe.
Znikn¹ one, kiedy zda sobie sprawê, ¿e wszystkie s¹ z³udzeniami.
I tak te¿ jest z uzdrawianiem. W³aœciwoœci z³udzeñ, które wydaj¹
siê stanowiæ o ró¿nicach miêdzy nimi, nie maj¹ tak naprawdê nic
do rzeczy, albowiem ich w³aœciwoœci s¹ tak samo iluzoryczne
jak z³udzenia.
Oczy cia³a bêd¹ dalej widzia³y ró¿nice. Lecz umys³, który
pozwoli³ sobie zostaæ uzdrowionym, nie bêdzie ju¿ d³u¿ej ich
uznawa³. Bêd¹ tacy, którzy bêd¹ siê wydawaæ „bardziej chorzy” ni¿
inni, a oczy cia³a bêd¹ donosiæ o zmianach ich wygl¹du tak jak
wczeœniej. Lecz uzdrowiony umys³ przypisze je wszystkie do jednej
kategorii: s¹ one nieprawdziwe. Jest to dar od jego Nauczyciela:
zrozumienie, ¿e tylko dwie kategorie maj¹ znaczenie w sortowaniu przekazów, które umys³ otrzymuje z tego, co wydaje siê byæ
zewnêtrznym œwiatem. A z tych dwóch tylko jedna jest prawdziwa.
Tak jak rzeczywistoœæ jest ca³kowicie prawdziwa, istniej¹ca poza
rozmiarem i kszta³tem, czasem i miejscem – albowiem nie mog¹
w niej istnieæ ró¿nice – tak i z³udzenia niczym siê miêdzy sob¹ nie
ró¿ni¹. Jedyn¹ odpowiedzi¹ na wszelk¹ chorobê jest uzdrowienie.
Jedyn¹ odpowiedzi¹ na wszystkie z³udzenia jest prawda.
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Taka jest po prostu tajemnica zbawienia:
Robisz to sam sobie. Niezale¿nie od formy ataku, to
wci¹¿ jest prawd¹. Ktokolwiek przybiera rolê wroga
i atakuj¹cego, to wci¹¿ jest prawd¹. Cokolwiek
wydaje siê byæ przyczyn¹ jakiegokolwiek bólu czy
cierpienia, które czujesz, to wci¹¿ jest prawd¹.
Albowiem nie zareagowa³byœ wcale na postaci we
œnie, gdybyœ wiedzia³, ¿e œnisz. Niech by by³y one tak
nienawistne i z³oœliwe, jak tylko mog¹, nie mog³yby
mieæ na ciebie wp³ywu, chyba ¿e nie uda³o ci siê
rozpoznaæ, ¿e jest to twój sen.
Nauczenie siê tej pojedynczej lekcji uwolni ciê od
cierpienia, jak¹kolwiek formê ono przybiera. Duch
Œwiêty bêdzie powtarza³ tê jedn¹ wszechogarniaj¹c¹
lekcjê o uwolnieniu do czasu, a¿ zostanie nauczona,
niezale¿nie od formy cierpienia, która przynosi ci ból.
Jak¹kolwiek krzywdê przyniesiesz do Niego, On
odpowie na ni¹ t¹ bardzo prost¹ prawd¹. Albowiem
ta jedna odpowiedŸ usuwa przyczynê ka¿dej formy
smutku i bólu. Forma nie wp³ywa wcale na jego
odpowiedŸ, poniewa¿ chce On ciebie nauczaæ o tylko
jednej przyczynie ich wszystkich, niezale¿nie od ich
formy. A ty zrozumiesz, ¿e cuda odzwierciedlaj¹ to
proste stwierdzenie: „Ja to zrobi³em i to w³aœnie chcê
odwróciæ”.
Kurs Cudów, Tekst, rozdzia³ 27
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JAKI JEST ZWI¥ZEK MIÊDZY UZDROWIENIEM A POJEDNANIEM?

Nie ma ¿adnego zwi¹zku pomiêdzy uzdrowieniem
a Pojednaniem; s¹ one identyczne. Nie ma hierarchii trudnoœci
w cudach, poniewa¿ nie ma stopni Pojednania. Jest Ono jedynym
mo¿liwym w tym œwiecie kompletnym pojêciem, poniewa¿ jest
Ono Ÿród³em ca³kowicie ujednoliconego postrzegania. Czêœciowe
Pojednanie jest bezsensown¹ myœl¹, tak samo jak szczególne rejony
piek³a s¹ nie do wyobra¿enia w Niebie. Zaakceptuj Pojednanie,
a jesteœ uzdrowiony. Pojednanie jest S³owem Boga. Zaakceptuj
Jego S³owo, a có¿ pozostanie, aby umo¿liwiæ istnienie choroby?
Zaakceptuj Jego S³owo, a ka¿dy cud zosta³ dokonany. Przebaczaæ
to znaczy uzdrawiaæ. Nauczyciel Boga przyj¹³ jako sw¹ jedyn¹
funkcjê akceptacjê Pojednania dla siebie samego. Có¿ wiêc jest
takiego, czego nie mo¿e on uzdrowiæ? Jaki cud mo¿e byæ mu
wzbroniony?

Postêpy robione przez nauczyciela Boga mog¹ byæ wolne lub
szybkie w zale¿noœci od tego, czy rozpoznaje on wszechogarniaj¹c¹ naturê Pojednania, czy te¿ na pewien czas wy³¹cza on z niego
jakieœ obszary problemu. W niektórych przypadkach wystêpuje
nag³a i ca³kowita œwiadomoœæ doskona³ego zastosowania lekcji
Pojednania do wszystkich sytuacji, lecz jest to stosunkowo rzadkie.
Nauczyciel Boga móg³ zaakceptowaæ funkcjê, jak¹ da³ mu Bóg
du¿o wczeœniej, zanim nauczy³ siê tego wszystkiego, co oferuje mu
jego akceptacja. Tylko koniec jest pewny. Konieczne uœwiadomienie
sobie idei w³¹czania wszystkiego mo¿e do niego dotrzeæ w ka¿dym
miejscu po drodze. Je¿eli droga wydaje siê d³uga, niech bêdzie
zadowolony. Sam zdecydowa³ o kierunku, w którym chce pod¹¿yæ.
Có¿ wiêcej by³o wymagane od niego? A skoro wykona³ to, co do
niego nale¿y, czy Bóg móg³by odmówiæ reszty?
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To, ¿e przebaczenie jest uzdrowieniem, musi byæ zrozumiane, je¿eli nauczyciel Boga ma zrobiæ postêpy. Idea, ¿e cia³o
mo¿e byæ chore, jest centraln¹ koncepcj¹ w systemie myœlenia
cz³owieka. Ta myœl daje cia³u autonomiê, oddziela je od umys³u
i utrzymuje ideê ataku nietkniêt¹. Jeœli cia³o mog³oby byæ chore,
Pojednanie by³oby niemo¿liwe. Cia³o, które mo¿e rozkazywaæ
umys³owi, by robi³ tak, jak siê cia³u podoba, mog³oby po prostu zaj¹æ
miejsce Boga i udowodniæ, ¿e zbawienie jest niemo¿liwe. Có¿ wiêc
pozostaje do uzdrowienia? Cia³o sta³o siê panem umys³u. W jaki
sposób umys³ móg³by zostaæ przywrócony Duchowi Œwiêtemu, jak
nie tylko przez zabicie cia³a? I kto chcia³by zbawienia za tak¹ cenê?
Z pewnoœci¹ choroba nie wydaje siê byæ decyzj¹. Bo i te¿ nikt
nie chcia³by tak naprawdê uwierzyæ, ¿e chce byæ chory. Byæ mo¿e
potrafi on zaakceptowaæ tê ideê w teorii, lecz bardzo rzadko, je¿eli
w ogóle, jest ona konsekwentnie stosowana do wszystkich
konkretnych form choroby, zarówno w jednostkowym postrzeganiu samego siebie, jak i w postrzeganiu wszystkich innych. Bo
i te¿ nie na tym poziomie nauczyciel Boga przywo³uje cud uzdrowienia. Nie zwraca on uwagi na umys³ i cia³o, widz¹c tylko
jaœniej¹c¹ przed sob¹ twarz Chrystusa, koryguj¹c¹ wszystkie b³êdy
i uzdrawiaj¹c¹ ca³e postrzeganie. Uzdrawianie jest rezultatem
rozpoznania przez nauczyciela Bo¿ego, kim jest ten, kto potrzebuje
uzdrowienia. Rozpoznanie to nie ma ¿adnego szczególnego
odniesienia. Jest ono prawdziwe w stosunku do wszystkiego, co
Bóg stworzy³. W nim wszystkie z³udzenia zostaj¹ uzdrowione.
Kiedy nauczycielowi Boga nie udaje siê dokonaæ uzdrowienia, to jest tak dlatego, ¿e zapomnia³, Kim jest. Czyjaœ choroba staje
siê w ten sposób jego w³asn¹. Pozwalaj¹c, aby tak siê sta³o,
uto¿sami³ siê z koncepcj¹ jaŸni drugiej osoby i w ten sposób
pomyli³ j¹ z cia³em. Czyni¹c tak odmówi³ akceptacji Przeb³agania
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dla samego siebie i bynajmniej nie mo¿e go zaoferowaæ swemu
bratu w Imiê Chrystusa. W istocie nie bêdzie on w ogóle w stanie
rozpoznaæ swego brata, poniewa¿ jego Ojciec nie stworzy³ cia³,
a wiêc widzi on w swoim bracie tylko to, co nierzeczywiste.
B³êdy nie naprawiaj¹ b³êdów, a zniekszta³cone postrzeganie nie
uzdrawia. Cofnij siê teraz o krok, nauczycielu Boga! Pomyli³eœ
siê. Nie próbuj prowadziæ, albowiem sam siê zgubi³eœ. Zwróæ siê
prêdko do swego Nauczyciela i pozwól sobie zostaæ uzdrowionym.
Dar Pojednania jest uniwersalny. Ma on jednakowe
zastosowanie dla wszystkich jednostek we wszystkich okolicznoœciach. I jest w nim moc uzdrowienia wszystkich ludzi
ze wszystkich form choroby. Nie dawaæ temu wiary to byæ
niesprawiedliwym wobec Boga, a w ten sposób byæ wobec Niego
nielojalnym. Chora osoba postrzega siebie jako oddzielon¹ od
Boga. Czy chcia³byœ j¹ widzieæ jako oddzielon¹ od ciebie? Twoim
zadaniem jest uzdrowiæ poczucie oddzielenia, które uczyni³o j¹
chor¹. Twoj¹ funkcj¹ jest rozpoznaæ dla niej, ¿e to, co s¹dzi o sobie
samej, nie jest prawd¹. To twoje przebaczenie musi jej to pokazaæ. Uzdrowienie jest bardzo proste. Dar Pojednania zostaje
otrzymany oraz dany. Bêd¹c otrzymanym, musi zostaæ
zaakceptowany. A zatem to w otrzymywaniu le¿y uzdrowienie.
Wszystko inne musi wyp³ywaæ z tego pojedynczego celu.
Kto mo¿e ograniczyæ moc Samego Boga? Któ¿ wiêc mo¿e
orzec o tym, kto z czego mo¿e zostaæ uzdrowiony, a co musi pozostaæ poza Bo¿¹ moc¹ przebaczenia? To jest rzeczywiœcie
szaleñstwo. Do nauczycieli Boga nie nale¿y narzucanie Mu
ograniczeñ, poniewa¿ nie do nich nale¿y os¹dzanie Jego Syna. A
os¹dzaæ Jego Syna to ograniczaæ jego Ojca. Jedno i drugie jest na
równi bez znaczenia. Jednak nie bêdzie to zrozumiane, dopóki
nauczyciel Bo¿y nie rozpozna, ¿e s¹ one tym samym b³êdem.
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Tutaj otrzymuje on dar Pojednania, albowiem odwo³uje swój os¹d
Syna Bo¿ego, akceptuj¹c go takim, jakim go Bóg stworzy³. Nie
pozostaje on d³u¿ej w oddzieleniu od Boga, okreœlaj¹c, gdzie
uzdrawianie powinno byæ dane, a gdzie wstrzymane. Teraz mo¿e
on powiedzieæ wraz z Bogiem: „Oto jest mój Syn umi³owany,
stworzony doskona³ym i na wiecznoœæ takim bêd¹cy”.

Uzdrowienie jest uwolnieniem od lêku
Pamiêtaj, ¿e twoj¹ chorob¹ jest rzutowana na zewn¹trz
to¿samoœæ siebie.
Rozpoznaj, ¿e choroba pochodzi z umys³u oraz ¿e nie
ma nic wspólnego z cia³em. Jaka jest „cena” tego
rozpoznania? Cen¹ jest ca³y œwiat, który widzisz.
Wystarczy jedynie, ¿e powstaniesz i powiesz:„Nie mam
z tego ¿adnego po¿ytku”. Nie ma ¿adnej formy choroby,
która nie zosta³aby natychmiast uzdrowiona.
Gdy pozwalasz sobie samemu zostaæ uzdrowionym,
widzisz, jak zostaj¹ wraz z tob¹ uzdrowieni wszyscy ci,
którzy s¹ doko³a ciebie lub którzy przychodz¹ ci na
myœl, lub których dotykasz, lub którzy wydaj¹ siê nie
mieæ z tob¹ ¿adnego kontaktu.
Gdybyœ choæby przez jedn¹ chwilê uœwiadomi³ sobie
moc uzdrawiania, któr¹ jaœniej¹ce w Tobie odbicie
Boga mo¿e przynieœæ ca³emu œwiatu, to nie móg³byœ siê
doczekaæ, aby oczyœciæ lustro swojego umys³u na
przyjêcie obrazu œwiêtoœci, która uzdrawia œwiat.
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JAKA JEST ROLA S £ ÓW W UZDRAWIANIU ?

Œciœle rzecz bior¹c, s³owa nie graj¹ ¿adnej roli w uzdrawianiu.
Czynnikiem motywuj¹cym jest modlitwa, czyli proœba.
Otrzymujesz to, o co prosisz. To jednak odnosi siê do modlitwy
serca, a nie do s³ów, których u¿ywasz w modlitwie. Czasami
s³owa i modlitwa s¹ sprzeczne, czasami zgodne. To nie ma
znaczenia. Bóg nie rozumie s³ów, albowiem zosta³y one
wytworzone przez oddzielone umys³y, aby utrzymaæ siê w iluzji
oddzielenia. S³owa mog¹ byæ pomocne, szczególnie dla
pocz¹tkuj¹cego, pomagaj¹c w skoncentrowaniu siê i u³atwiaj¹c
wykluczanie lub przynajmniej kontrolê ubocznych myœli.
Nie zapominajmy jednak, ¿e s³owa s¹ tylko symbolami symboli.
S¹ one w ten sposób podwójnie oddalone od rzeczywistoœci.

Jako symbole, s³owa maj¹ ca³kiem specyficzne odniesienia.
Nawet kiedy wydaj¹ siê najbardziej abstrakcyjne, to obraz, który
przychodzi do umys³u, jest zwykle bardzo konkretny. O ile specyficzne odniesienie nie pojawi siê w umyœle w powi¹zaniu ze s³owem,
to dane s³owo nie ma du¿ego lub ¿adnego praktycznego znaczenia,
a zatem nie mo¿e byæ pomoc¹ w procesie uzdrawiania. Modlitwa
serca nie jest tak naprawdê proœb¹ o konkretne rzeczy. Prosi siê
w niej zawsze o pewnego rodzaju doœwiadczenie; prosi siê, aby
specyficzne rzeczy przynios³y po¿¹dane, w opinii prosz¹cego,
doœwiadczenie. S³owa wiêc s¹ symbolami rzeczy, o które siê prosi,
zaœ rzeczy same w sobie zastêpuj¹ spodziewane doœwiadczenia.
Modlitwa o rzeczy z tego œwiata przyniesie doœwiadczenia
z tego œwiata. Je¿eli modlitwa serca prosi o to, bêdzie to dane,
poniewa¿ to zostanie otrzymane. Niemo¿liwe jest, aby modlitwa
serca pozosta³a bez odpowiedzi w postrzeganiu tego, który prosi.
Je¿eli prosi on o niemo¿liwe, je¿eli chce tego, co nie istnieje, lub
szuka w swoim sercu z³udzeñ, wszystko to staje siê jego w³asnoœci¹.
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Moc jego decyzji daje to jemu tak, jak o to prosi. W tym le¿y piek³o
i Niebo. Jedynie ta moc pozostaje œpi¹cemu Synowi Boga. Ona
wystarczy. Jego s³owa nie maj¹ znaczenia. Tylko S³owo Boga
ma jakiekolwiek znaczenie, poniewa¿ symbolizuje ono coœ, co nie
posiada ¿adnych ludzkich symboli. Jedynie Duch Œwiêty rozumie,
co to S³owo oznacza. I to równie¿ wystarczy.
Czy wiêc nauczyciel Boga ma w swoim nauczaniu unikaæ
u¿ywania s³ów? Bynajmniej! Jest wielu takich, do których trzeba
dotrzeæ poprzez s³owa, skoro nie s¹ oni jak na razie w stanie us³yszeæ w ciszy. Nauczyciel Boga musi jednak nauczyæ siê u¿ywaæ s³ów
w nowy sposób. Uczy siê on stopniowo, jak pozwalaæ, aby jego
s³owa zosta³y wybrane za niego, przestaj¹c samemu decydowaæ
o tym, co powie. Ten proces jest jedynie szczególnym rodzajem
lekcji w twoim Kursie Cudów, która mówi: „Cofnê siê o krok
i pozwolê Mu prowadziæ”. Nauczyciel Boga przyjmuje s³owa,
które s¹ mu ofiarowane, oraz daje tak, jak otrzymuje. Nie kontroluje
on kierunku swojej wypowiedzi. S³ucha, s³yszy i mówi.
G³ówn¹ przeszkod¹ w tym aspekcie uczenia siê nauczyciela
Boga jest jego lêk o s³usznoœæ tego, co s³yszy. A to, co s³yszy, mo¿e
byæ rzeczywiœcie ca³kiem zaskakuj¹ce. Mo¿e tak¿e wydawaæ siê
nie mieæ wcale zwi¹zku z prezentowanym problemem, tak jak on
go postrzega, i mo¿e istotnie stawiaæ nauczyciela w sytuacji, która
wydaje siê byæ dla niego k³opotliwa. Wszystko to s¹ os¹dy bez
¿adnej wartoœci. To jego w³asne os¹dy pochodz¹ce z lichej percepcji
samego siebie, któr¹ chce on pozostawiæ za sob¹. Nie os¹dzaj s³ów,
które do ciebie przychodz¹, lecz ofiaruj je w zaufaniu. S¹ one du¿o
m¹drzejsze ni¿ twe w³asne. Za symbolami Nauczycieli Bo¿ych
stoi S³owo Boga. A On Sam nadaje s³owom, których oni u¿ywaj¹,
moc Swego Ducha, przeistaczaj¹c je z nic nie znacz¹cych symboli
w Wezwanie samego Nieba.
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UWALNIAM ŒWIAT OD WSZYSTKIEGO TEGO ,
CZYM MYŒLA £EM , ¯E JEST

Co trzyma œwiat w okowach, jak nie tylko twoje przekonania?
I co mo¿e zbawiæ œwiat oprócz twojej JaŸni? Wiara jest
rzeczywiœcie mocna. Twoje myœli s¹ potê¿ne, a z³udzenia tak
silne w swych skutkach, jak siln¹ jest prawda. Szaleniec myœli, ¿e
œwiat, który widzi, jest rzeczywisty, i w to nie w¹tpi. Bo te¿ i nie
da siê na niego wp³yn¹æ kwestionuj¹c skutki jego myœli. Dopiero
kiedy ich Ÿród³o zostaje podane w w¹tpliwoœæ, przychodzi do
niego w koñcu nadzieja wolnoœci.

Zbawienie jednak mo¿na ³atwo osi¹gn¹æ, albowiem ka¿dy
jest wolny, aby odmieniæ swój umys³, a wraz z tym zmieniaj¹ siê
wszystkie jego myœli. Teraz Ÿród³o myœli uleg³o przesuniêciu,
albowiem zmiana twojego umys³u oznacza, ¿e zmieni³eœ Ÿród³o
wszystkich myœli, które myœlisz lub kiedykolwiek pomyœla³eœ, lub
jeszcze pomyœlisz. Uwalniasz przesz³oœæ od tego, co myœla³eœ
wczeœniej. Uwalniasz przysz³oœæ od wszystkich odwiecznych
myœli o szukaniu tego, czego nie chcesz znaleŸæ.
TeraŸniejszoœæ pozostaje teraz jedynym czasem. Tutaj, w
teraŸniejszoœci, œwiat zostaje uwolniony. Gdy bowiem pozwalasz,
aby przesz³oœæ zosta³a rozwiana, i uwalniasz przysz³oœæ od swych
odwiecznych lêków, znajdujesz drogê ucieczki i dajesz j¹ œwiatu.
Zniewoli³eœ œwiat wszystkimi swoimi w¹tpliwoœciami, lêkami
i nieszczêœciami, swoim bólem i ³zami, a wszystkie twoje smutki
przyt³aczaj¹ go i czyni¹ œwiat wiêŸniem twych przekonañ. Œmieræ
uderza w niego wszêdzie, poniewa¿ ty przechowujesz w swym
umyœle gorzkie myœli œmierci.
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Œwiat sam w sobie jest niczym. Twój umys³ musi mu nadaæ
znaczenie. To, co w nim widzisz, to twe pragnienia odegrane tak,
abyœ móg³ na nie patrzeæ i myœleæ, ¿e s¹ prawdziwe. Byæ mo¿e
s¹dzisz, ¿e nie wytworzy³eœ œwiata, lecz przyszed³eœ niechêtnie do
tego, co by³o ju¿ wytworzone, czekaj¹ce zaledwie, a¿ twoje myœli
nadadz¹ temu znaczenie. Jednak w rzeczywistoœci znalaz³eœ
dok³adnie to, czego szuka³eœ, gdy przyszed³eœ.
Nie ma ¿adnego œwiata poza tym, którego pragniesz, i w tym
zawiera siê twe ostateczne uwolnienie. Zmieñ tylko swoje zdanie
na temat tego, co chcesz widzieæ, a ca³y œwiat musi siê zmieniæ
odpowiednio. Myœli nie opuszczaj¹ swego Ÿród³a. Ten centralny
temat jest czêsto przedstawiany w tekœcie i musi siê narodziæ w
umyœle, jeœli masz zrozumieæ dzisiejsz¹ lekcjê. To nie duma mówi
ci, ¿e wytworzy³eœ œwiat, który widzisz, i ¿e zmieni siê on, gdy ty
odmienisz swój umys³.
Lecz to w³aœnie duma utrzymuje, ¿e przyszed³eœ do œwiata
ca³kiem od ciebie oddzielonego, nieczu³ego na to, co myœlisz,
i ca³kiem oderwanego od tego, czymkolwiek zdarzy ci siê pomyœleæ, ¿e on jest. Nie ma ¿adnego œwiata! Jest to centralna myœl,
której ten kurs stara siê nauczaæ. Nie ka¿dy jest gotowy, aby j¹
zaakceptowaæ, a ka¿dy musi pójœæ tak daleko, na ile potrafi sobie
pozwoliæ, aby zosta³ poprowadzony drog¹ do prawdy. Wróci on
i pójdzie jeszcze dalej lub mo¿e wycofa siê na jakiœ czas, a potem
wróci ponownie.
Uzdrowienie jednak jest darem tych, którzy s¹ gotowi nauczyæ siê, ¿e nie ma ¿adnego œwiata, i s¹ w stanie przyj¹æ tê lekcjê
teraz. Ich gotowoœæ przyniesie im tê lekcjê w formie, któr¹ potrafi¹
zrozumieæ i rozpoznaæ. Niektórzy widz¹ j¹ nagle w momencie
œmierci i wstaj¹, aby jej nauczaæ. Inni znajduj¹ j¹ w doœwiad28

czeniu nie z tego œwiata, które pokazuje im, ¿e œwiat nie istnieje,
poniewa¿ to, co widz¹, musi byæ prawd¹, a jednak jest wyraŸnie
sprzeczne ze œwiatem.
Inni znów znajd¹ j¹ w tym kursie i w æwiczeniach, które
dziœ robimy. Dzisiejsza myœl jest prawdziwa, poniewa¿ œwiat nie
istnieje. A jeœli jest on rzeczywiœcie twym w³asnym wymys³em, to
mo¿esz go uwolniæ od wszystkiego, czym zawsze myœla³eœ, ¿e
jest, poprzez zwyk³¹ zmianê wszystkich myœli, które nada³y mu te
pozory. Chorzy zostaj¹ uzdrowieni, gdy pozwalasz odejœæ
wszystkim myœlom o chorobie, a umarli powstaj¹, kiedy pozwalasz, aby myœli o ¿yciu zast¹pi³y wszystkie myœli, które kiedykolwiek mia³eœ o œmierci.
Trzeba ponownie po³o¿yæ nacisk na lekcjê powtarzan¹
ju¿ wczeœniej, albowiem zawiera ona w sobie siln¹ podstawê
dla dzisiejszej myœli. Jesteœ taki, jakim stworzy³ ciê Bóg. Nie ma
¿adnego miejsca, gdzie mo¿esz cierpieæ, ani ¿adnego czasu,
który mo¿e wprowadziæ zmianê do twego odwiecznego stanu.
Jak mo¿e istnieæ œwiat czasu i miejsca, jeœli pozostajesz taki,
jakim stworzy³ ciê Bóg?
Czym jest dzisiejsza lekcja jak nie innym sposobem powiedzenia, ¿e poznaæ Siebie to zbawiæ œwiat? Uwolniæ œwiat od
wszelkiego rodzaju bólu to tylko zmieniæ swoje zdanie o sobie. Nie
ma ¿adnego œwiata w oddzieleniu od twoich myœli, poniewa¿ myœli
nie opuszczaj¹ swego Ÿród³a, a ty podtrzymujesz œwiat w swoim
umyœle za pomoc¹ myœli.
Jednak jeœli jesteœ taki, jakim stworzy³ ciê Bóg, to nie mo¿esz
myœleæ w oddzieleniu od Niego ani wytwarzaæ czegoœ, co nie
podziela Jego bezczasowoœci i Mi³oœci. Czy s¹ one w³aœciwe
œwiatu, który widzisz? Czy œwiat stwarza tak jak On? Jeœli nie,
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to nie jest rzeczywisty i w ogóle nie mo¿e istnieæ. Jeœli ty jesteœ
prawdziwy, to œwiat, który widzisz, jest fa³szywy, albowiem Bo¿e
stworzenie jest pod ka¿dym wzglêdem niepodobne do tego œwiata.
I tak jak Jego Myœl stworzy³a ciebie, tak i twoje myœli wytworzy³y œwiat i musz¹ go uwolniæ, abyœ móg³ poznaæ Myœli, które
dzielisz z Bogiem.
Uwolnij œwiat! Twoje prawdziwe stworzenia czekaj¹ na to
uwolnienie, aby daæ ci ojcostwo, nie pochodz¹ce z iluzji, lecz tak
jak Boga, zawarte w prawdzie. Bóg dzieli Swe Ojcostwo z tob¹,
który jesteœ Jego Synem, albowiem nie czyni On ¿adnych rozró¿nieñ miêdzy tym, co jest Nim Samym, a tym, co jest wci¹¿
Nim Samym. To, co On stwarza, nie jest od Niego oderwane i nie
ma miejsca, gdzie Ojciec siê koñczy, a Syn zaczyna jako coœ
oddzielonego od Niego.
Nie ma ¿adnego œwiata, poniewa¿ jest on myœl¹ oderwan¹
od Boga, wytworzon¹, aby oddzieliæ Ojca i Syna oraz oderwaæ
czêœæ Samego Boga i w ten sposób zniszczyæ Jego Pe³niê. Czy
œwiat wywodz¹cy siê z tej myœli mo¿e byæ prawdziwy? Czy mo¿e
on gdziekolwiek istnieæ? Zaprzecz z³udzeniom, lecz zaakceptuj
prawdê. Zaprzecz temu, ¿e jesteœ cieniem rzuconym na krótko
na umieraj¹cy œwiat. Uwolnij swój umys³, a ujrzysz uwolniony
œwiat.
Naszym celem dzisiaj jest uwolniæ œwiat od wszystkich b³ahych myœli, które kiedykolwiek mieliœmy o nim i o wszystkich
¿yj¹cych istotach, które w nim widzimy. Nie mog¹ one tam istnieæ.
Bo i te¿ my nie mo¿emy tam istnieæ. Albowiem razem z nimi
jesteœmy w domu, który przygotowa³ dla nas nasz Ojciec. I my,
którzy jesteœmy tacy, jakimi On nas stworzy³, chcemy dziœ uwolniæ
œwiat od ka¿dej z naszych iluzji tak, abyœmy byli wolni.
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Piêtnastominutowe okresy æwiczeñ, które wykonujemy
dzisiaj dwukrotnie, zacznij od tego:
Ja, który pozostajê taki, jakim stworzy³ mnie Bóg,
chcê uwolniæ œwiat od wszystkiego tego, czym myœla³em, ¿e jest.
Ja bowiem jestem prawdziwy, poniewa¿ œwiat taki nie jest,
i chcê poznaæ moj¹ w³asn¹ rzeczywistoœæ.
Nastêpnie po prostu odpocznij, w czujnoœci, lecz bez wysi³ku,
i pozwól, by twój umys³ zosta³ w ciszy odmieniony, tak aby
œwiat zosta³ uwolniony wraz z tob¹.
Gdy wysy³asz te myœli, by b³ogos³awi³y œwiat, mo¿esz nie
zdawaæ sobie sprawy, ¿e uzdrowienie przychodzi do wielu braci
na odleg³ych krañcach œwiata, jak równie¿ do tych, których widzisz
w pobli¿u. Jednak odczujesz swoje w³asne uwolnienie, chocia¿
mo¿e jeszcze w pe³ni nie rozumiesz, ¿e nigdy nie móg³byœ zostaæ
uwolniony sam.
W ci¹gu dnia zwiêkszaj wolnoœæ wysy³an¹ ca³emu œwiatu
poprzez twoje myœli i powiedz, kiedykolwiek kusi ciê, aby wyprzeæ
siê mocy prostej zmiany twojego umys³u:
Uwalniam œwiat od wszystkiego tego,
czym myœla³em, ¿e jest,
i wybieram w zamian moj¹ w³asn¹ rzeczywistoœæ.
Lekcja 132
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CHOROBA JEST OBRON ¥ PRZED PRAWD ¥

Nikt nie mo¿e uzdrawiaæ, jeœli nie rozumie, jakiemu celowi
choroba wydaje siê s³u¿yæ. Albowiem wtedy rozumie on równie¿,
¿e jej cel nie ma ¿adnego znaczenia. Pozbawiona podstawy
i jakiegokolwiek sensownego celu nie mo¿e ona w ogóle istnieæ.
Gdy to zostaje rozpoznane, uzdrowienie staje siê automatyczne.
Rozwiewa ono tê nic nie znacz¹c¹ iluzjê stosuj¹c to samo
podejœcie, które niesie wszystkie iluzje do prawdy i po prostu
zostawia je tam, aby zniknê³y.

Choroba nie jest przypadkiem. Tak jak wszystkie mechanizmy obronne, jest ona szalonym wynalazkiem s³u¿¹cym
ok³amywaniu samego siebie. I tak jak w przypadku ca³ej reszty, jej
celem jest ukrycie rzeczywistoœci, atakowanie i zmienianie jej,
czynienie jej niedorzeczn¹, wypaczanie i wykrzywianie jej lub
sprowadzanie do ma³ej garstki porozrzucanych czêœci. Zadaniem
wszystkich mechanizmów obronnych jest powstrzymywanie
prawdy od bycia pe³n¹. Czêœci s¹ widziane tak, jak gdyby ka¿da
stanowi³a pe³niê sama w sobie.
Mechanizmy obronne nie s¹ niezamierzone, bo te¿ nie s¹
wytwarzane nieœwiadomie. S¹ one sekretnymi magicznymi
ró¿d¿kami, którymi wymachujesz, kiedy prawda wydaje siê
zagra¿aæ temu, w co chcia³byœ wierzyæ. Wydaj¹ siê one byæ
nieœwiadome jedynie z powodu szybkoœci, z jak¹ postanawiasz
ich u¿ywaæ. W tej sekundzie lub nawet mniej, w której zostaje
podjêty wybór, rozpoznajesz dok³adnie to, co usi³ujesz zrobiæ,
a nastêpnie zaczynasz myœleæ, ¿e jest to zrobione.
Któ¿ oprócz ciebie samego ocenia zagro¿enie, decyduje, ¿e
ucieczka jest konieczna i ustawia ci¹g mechanizmów obronnych,
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aby zredukowaæ zagro¿enie, które zosta³o os¹dzone jako prawdziwe? Wszystkiego tego nie da siê zrobiæ nieœwiadomie. PóŸniej
jednak twój plan wymaga, abyœ zapomnia³, ¿e ty go wytworzy³eœ,
tak ¿e wydaje siê on byæ zewnêtrzny wobec twojego zamiaru,
rozgrywaj¹cy siê poza stanem twojego umys³u, stanowi¹cy
rezultat o rzeczywistym wp³ywie na ciebie, nie zaœ wywo³any
przez ciebie samego.
W³aœnie to szybkie zapominanie roli, któr¹ odgrywasz w
wytwarzaniu swojej „rzeczywistoœci”, sprawia, ¿e mechanizmy
obronne wydaj¹ siê byæ poza twoj¹ kontrol¹. Lecz mo¿esz sobie
przypomnieæ to, co zapomnia³eœ, je¿eli wyrazisz chêæ, aby jeszcze
raz rozwa¿yæ decyzjê, która jest podwójnie zas³oniêta przez
niepamiêæ. To, ¿e nie pamiêtasz, jest tylko znakiem, ¿e ta decyzja
wci¹¿ pozostaje w mocy, jeœli chodzi o twoje pragnienia. Nie bierz
tego za fakt. Mechanizmy obronne sprawiaj¹, ¿e fakty s¹ nie do
rozpoznania. Taki jest ich cel i to w³aœnie czyni¹.
Ka¿dy mechanizm obronny bierze okruchy ca³oœci, gromadzi
je bez wzglêdu na wszystkie ich prawdziwe zwi¹zki i w ten sposób
konstruuje z³udzenie ca³oœci, której nie ma. Poczucie zagro¿enia
zostaje narzucone w³aœnie przez ten proces, a nie przez jakiœ
rezultat, który mo¿e z niego wynikn¹æ. Kiedy czêœci s¹ wyrwane
z ca³oœci i postrzegane jako oddzielone oraz stanowi¹ce ca³oœci
same w sobie, staj¹ siê one symbolami reprezentuj¹cymi atak
na ca³oœæ, odnosz¹cymi sukces w rezultacie i nigdy ju¿ nie do
zobaczenia jako ca³oœæ. Jednak ty zapomnia³eœ, ¿e oznaczaj¹ one
jedynie twoj¹ decyzjê o tym, co powinno byæ rzeczywiste, zajmuj¹c
miejsce tego, co jest rzeczywiste.
Choroba jest decyzj¹. Nie jest to rzecz, która ci siê przydarza,
zupe³nie nieproszona, os³abiaj¹ca ciê i przynosz¹ca cierpienie.
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Jest to wybór, którego dokonujesz, plan, który uk³adasz, gdy na
krótk¹ chwilê prawda pojawia siê w twym omamionym umyœle,
a ca³y twój œwiat wydaje siê chwiaæ i gotowaæ do upadku. Teraz
jesteœ chory, tak aby prawda mog³a odejœæ i nie zagra¿aæ ju¿ d³u¿ej
ustalonym przez ciebie porz¹dkom.
Dlaczego uwa¿asz, ¿e choroba mo¿e z powodzeniem ochroniæ
ciê przed prawd¹? Poniewa¿ udowadnia ona, ¿e cia³o nie jest oddzielone od ciebie, a wiêc ty musisz byæ oddzielony od prawdy.
Odczuwasz ból, poniewa¿ odczuwa go cia³o, a w tym bólu stajesz
siê jednym z nim. W ten sposób twoja „prawdziwa” to¿samoœæ
zostaje zachowana, a dziwna nawiedzaj¹ca ciê myœl, ¿e móg³byœ
byæ czymœ wiêcej ni¿ ta ma³a garœæ prochu, zostaje st³umiona
i uciszona. Spójrz bowiem: ten proch mo¿e sprawiæ ci ból, powykrêcaæ twe koñczyny i zatrzymaæ twe serce rozkazuj¹c ci, abyœ
umar³ i przesta³ istnieæ.
W ten sposób cia³o jest silniejsze ni¿ prawda, która prosi
ciê, byœ ¿y³, lecz nie mo¿e przezwyciê¿yæ twego wyboru œmierci.
Tak wiêc cia³o jest potê¿niejsze ni¿ ¿ycie wieczne, Niebo bardziej
kruche ni¿ piek³o, a Bo¿y projekt zbawienia Jego Syna pozostaj¹cy
w sprzecznoœci z decyzj¹ silniejsz¹ ni¿ Jego Wola. Jego Syn jest
prochem, Ojciec niekompletny, a chaos zasiada tryumfalnie na
Jego tronie.
Tak wygl¹da twe planowanie swojej w³asnej obrony. I wierzysz, ¿e Niebo dr¿y przed tak szalonymi atakami razem z Bogiem
oœlepionym twoimi iluzjami, prawd¹ obrócon¹ w k³amstwa oraz
ca³ym wszechœwiatem zniewolonym prawami, które chcia³yby
mu narzuciæ twoje mechanizmy obronne. Jednak kto wierzy w iluzje
jak nie tylko ten, kto je wymyœli³? Któ¿ inny mo¿e je widzieæ
i reagowaæ na nie, jak gdyby by³y prawd¹?
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Bóg nic nie wie o twoich planach zmiany Jego Woli.
Wszechœwiat pozostaje obojêtny na prawa, za pomoc¹ których
zamierza³eœ nim rz¹dziæ. Niebo zaœ nie ugiê³o siê przed piek³em,
bo i ¿ycie nie ugiê³o siê przed œmierci¹. Mo¿esz jedynie dokonaæ
wyboru, by myœleæ, ¿e umierasz, chorujesz lub wypaczasz prawdê
w jakikolwiek sposób. To, co jest stworzone, istnieje w oderwaniu od tego wszystkiego. Mechanizmy obronne s¹ planami
pokonania tego, czego nie da siê zaatakowaæ. To, co jest niezmienne, nie mo¿e siê zmieniæ. A to, co jest w pe³ni bezgrzeszne,
nie mo¿e zgrzeszyæ.
Taka jest prosta prawda. Nie ucieka siê ona do si³y ani do
tryumfu. Nie nakazuje pos³uszeñstwa ani te¿ nie stara siê udowodniæ, jak ¿a³osne i daremne s¹ twe próby planowania
mechanizmów obronnych, które mia³yby j¹ zmieniæ. Prawda chce
jedynie daæ ci szczêœcie, albowiem taki jest jej cel. Mo¿e wzdycha
trochê, kiedy odrzucasz jej dary, jednak wie z absolutn¹ pewnoœci¹, ¿e to, czego chce dla ciebie Bóg, musi zostaæ przyjête.
To w³aœnie ten fakt demonstruje, ¿e czas jest z³udzeniem.
Albowiem czas ka¿e ci myœleæ, ¿e to, co Bóg ci da³, nie jest prawd¹
teraz, tak jak ni¹ byæ musi. Myœli Boga istniej¹ ca³kowicie w oderwaniu od czasu. Albowiem czas jest jeszcze jednym pozbawionym
sensu mechanizmem obronnym, który wytworzy³eœ przeciwko
prawdzie. Jednak to, czego Bóg chce, jest tutaj, a ty pozostajesz
taki, jakim On ciê stworzy³.
Prawda ma moc wykraczaj¹c¹ daleko ponad obronê, ponie-wa¿
¿adne z³udzenia nie mog¹ pozostaæ tam, gdzie pozwolono wejœæ
prawdzie. Przychodzi ona do ka¿dego umys³u, który chce z³o¿yæ sw¹
broñ i przestaæ siê bawiæ szaleñstwem. Da siê j¹ znaleŸæ w ka¿dej chwili:
dzisiaj, jeœli zechcesz wybraæ praktykê radosnego witania prawdy.
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To jest dziœ naszym celem. Przeznaczymy dwa razy po piêtnaœcie minut na to, aby prosiæ prawdê, by do nas przysz³a i uwolni³a
nas. Prawda zaœ przyjdzie, poniewa¿ nigdy nie istnia³a w oddzieleniu od nas. Ona tylko czeka na to zwyk³e zaproszenie, które jej
dziœ oferujemy. Wprowadzamy je uzdrawiaj¹c¹ modlitw¹, tak by
pomóc sobie wznieœæ siê ponad postawê obronn¹ i pozwoliæ
prawdzie, aby by³a taka jak zawsze:
Choroba jest obron¹ przed prawd¹.
Zaakceptujê prawdê o tym, czym jestem,
i pozwolê, aby mój umys³ zosta³ dziœ w pe³ni uzdrowiony.
Uzdrowienie rozb³yœnie w twoim otwartym umyœle w chwili,
gdy pokój i prawda powstan¹, aby zaj¹æ miejsce wojny i pró¿nych
wymys³ów. Nie bêdzie ¿adnych ciemnych zau³ków, które choroba
mo¿e zataiæ i obroniæ przed œwiat³em prawdy. Nie pozostan¹ w twym
umyœle ¿adne mroczne postacie z twoich snów ani te¿ ich niejasne
i bezsensowne d¹¿enia do dwoistych, ob³êdnie poszukiwanych celów.
Zostanie on uzdrowiony z wszelkich chorobliwych pragnieñ,
którym próbowa³ pozwalaæ cia³u okazywaæ pos³uszeñstwo.
Teraz cia³o jest uzdrowione, poniewa¿ zosta³o poddane uœmierzeniu Ÿród³o choroby. Rozpoznasz zaœ, ¿e æwiczy³eœ w³aœciwie,
na podstawie tego: nie powinno siê w ogóle odczuwaæ cia³a. Jeœli
ci siê powiod³o, nie bêdzie ¿adnego odczucia stanu choroby czy
zdrowia, bólu czy przyjemnoœci. Nie ma w umyœle ¿adnej reakcji
na to, co robi cia³o. Pozostaje tylko u¿ytecznoœæ cia³a i nic wiêcej.
Byæ mo¿e nie uœwiadamiasz sobie, ¿e usuwa to ograniczenia,
które na³o¿y³eœ na cia³o poprzez cele, jakie mu nada³eœ. Gdy
zostaj¹ one od³o¿one na bok, si³a, jak¹ ma cia³o, bêdzie zawsze
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wystarczaj¹ca, aby s³u¿yæ wszystkim prawdziwie u¿ytecznym
celom. Zdrowie cia³a jest w pe³ni zagwarantowane, poniewa¿ nie
jest ono ograniczone czasem, pogod¹ czy zmêczeniem, jedzeniem
i piciem ani ¿adnymi prawami, do których przestrzegania zmusza³eœ je wczeœniej. Nie musisz teraz nic robiæ, aby je uzdrowiæ,
poniewa¿ choroba sta³a siê niemo¿liwa.
Jednak ochronê tê trzeba podtrzymywaæ poprzez uwa¿ne
obserwowanie. Jeœli pozwolisz swemu umys³owi przygarniaæ
atakuj¹ce myœli, wydawaæ os¹dy lub snuæ plany na niepewn¹
przysz³oœæ, to postawi³eœ siebie ponownie na niew³aœciwym
miejscu oraz wytworzy³eœ cielesn¹ to¿samoœæ, która zaatakuje
cia³o, poniewa¿ umys³ jest chory.
Kiedy tylko to siê wydarzy, zaradŸ temu natychmiast nie
pozwalaj¹c, aby rani³a ciê wiêcej twoja postawa obronna. Nie traæ
orientacji co do tego, co musi zostaæ uzdrowione, lecz powiedz sobie:
Zapomnia³em, czym naprawdê jestem,
poniewa¿ pomyli³em moje cia³o z sob¹ samym.
Choroba jest obron¹ przed prawd¹.
Lecz ja nie jestem cia³em.
A mój umys³ nie jest w stanie atakowaæ.
Tak wiêc nie mogê byæ chory.
Lekcja 136
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KIEDY JESTEM UZDROWIONY ,
NIE JESTEM UZDROWIONY SAM

Dzisiejsza idea pozostaje centraln¹ myœl¹, na której opiera
siê zbawienie. Albowiem uzdrowienie jest przeciwieñstwem
wszystkich idei œwiata, które k³ad¹ nacisk na chorobê i na oddzielne
stany. Choroba stanowi odsuniêcie siê od innych oraz zamkniêcie
przed zjednoczeniem. Staje siê ona drzwiami, które zamykaj¹
siê za odrêbn¹ jaŸni¹ oraz trzymaj¹ j¹ w izolacji i osamotnieniu.

Choroba jest izolacj¹. Albowiem wydaje siê ona trzymaæ
jedn¹ jaŸñ w oderwaniu od wszystkich innych, tak by znosi³a
ból, którego inni nie czuj¹. Nadaje ona cia³u ostateczn¹ moc, by
urzeczywistni³o oddzielenie i trzyma³o umys³ w samotnej celi,
rozdwojony i przedzielony na czêœci przez masywn¹ œcianê
schorowanego cia³a, której nie mo¿e przekroczyæ.
Œwiat jest pos³uszny prawom, którym s³u¿y choroba, ale
uzdrowienie dzia³a w oderwaniu od nich. Jest niemo¿liwe, aby
ktokolwiek zosta³ uzdrowiony sam. W chorobie pozostaje on oderwany i oddzielony. Uzdrowienie jednak jest jego w³asn¹ decyzj¹,
by na nowo stanowiæ jednoœæ oraz by zaakceptowaæ swoj¹ JaŸñ
ze wszystkimi Jej czêœciami nienaruszonymi i nietykalnymi.
W chorobie jego JaŸñ wydaje siê byæ rozdarta na czêœci oraz pozbawiona jednoœci, która daje Jej ¿ycie. Jednak uzdrowienie zostaje
osi¹gniête, gdy ktokolwiek zobaczy, ¿e cia³o nie ma ¿adnej mocy,
by zaatakowaæ uniwersaln¹ jednoœæ Syna Bo¿ego.
Choroba chcia³aby udowodniæ, ¿e to k³amstwa s¹ prawd¹.
Lecz uzdrowienie demonstruje, ¿e to prawda jest prawdziwa.
Oddzielenie, które chcia³aby narzuciæ choroba, tak naprawdê
nigdy siê nie wydarzy³o. Byæ uzdrowionym to po prostu zaakcepto38

waæ to, co zawsze by³o prost¹ prawd¹ i zawsze pozostanie dok³adnie
takie, jakie odwiecznie by³o. Jednak oczom przyzwyczajonym do
z³udzeñ trzeba pokazaæ, ¿e to, na co patrz¹, jest fa³szywe. Tak wiêc
uzdrowienie, nigdy niepotrzebne samej prawdzie, musi zademonstrowaæ, ¿e choroba nie jest prawdziwa.
Uzdrowienie mo¿na by wiêc nazwaæ przeciw-snem, który
uniewa¿nia sen o chorobie w imiê prawdy, lecz nie w samej
prawdzie. Tak jak przebaczenie nie zwraca uwagi na wszystkie
grzechy, które nigdy nie zosta³y pope³nione, tak i uzdrowienie
usuwa jedynie z³udzenia, których nigdy nie by³o. Tak samo jak
prawdziwy œwiat powstanie, by zaj¹æ miejsce tego, czego w ogóle
nigdy nie by³o, tak i uzdrowienie ofiarowuje przywrócenie stanu pierwotnego w miejsce wszystkich wyobra¿onych stanów
i fa³szywych idei wyhaftowanych przez sny na obrazach prawdy.
Nie s¹dŸ jednak, ¿e uzdrawianie jest niegodne pe³nionej
tutaj przez ciebie funkcji. Albowiem anty-Chrystus staje siê
potê¿niejszy ni¿ Chrystus dla tych, którzy œni¹ o tym, ¿e œwiat
jest prawdziwy. Cia³o wydaje siê byæ trwalsze i bardziej sta³e ni¿
umys³. Mi³oœæ zaœ staje siê snem, podczas gdy lêk pozostaje jedyn¹
rzeczywistoœci¹, któr¹ mo¿na zobaczyæ, uzasadniæ i w pe³ni
zrozumieæ.
Tak jak przebaczenie rozprasza swym œwiat³em wszelki
grzech, a prawdziwy œwiat zajmie miejsce tego, co wytworzy³eœ,
tak te¿ uzdrowienie musi zast¹piæ fantazje o chorobie, które
stawiasz przed prost¹ prawd¹. Gdy zobaczy³o siê, ¿e choroba
zniknê³a pomimo wszystkich praw, które utrzymuj¹, ¿e musi byæ
prawdziwa, wówczas zosta³a udzielona odpowiedŸ na pytania.
Praw tych zaœ nie da siê d³u¿ej pielêgnowaæ ani przestrzegaæ.
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Uzdrowienie jest wolnoœci¹. Demonstruje ono bowiem, ¿e sny
nie przezwyciê¿¹ prawdy. W uzdrowieniu siê wspó³uczestniczy.
I poprzez tê cechê udowadnia ono, ¿e prawa odmienne od tych,
które utrzymuj¹, ¿e choroba jest nieunikniona, s¹ silniejsze ni¿ ich
chore przeciwieñstwa. Uzdrowienie jest si³¹. Albowiem to jego
³agodn¹ d³oni¹ pokonuje siê s³aboœæ, a umys³y, które by³y odgrodzone murem wewn¹trz cia³a, mog¹ po³¹czyæ siê z innymi umys³ami
tak, by byæ na zawsze silne.
Uzdrawianie, przebaczenie i radosna wymiana ca³ego œwiata
¿alu na œwiat, do którego smutek wejœæ nie mo¿e, s¹ œrodkami, przy
pomocy których Duch Œwiêty ponagla ciê, byœ za Nim pod¹¿y³.
Jego ³agodne lekcje nauczaj¹, jak ³atwo zbawienie mo¿e byæ twoje:
jak¿e ma³o praktyki potrzebujesz, aby pozwoliæ, by Jego prawa
zast¹pi³y te, które ty wytworzy³eœ po to, aby uczyniæ siebie wiêŸniem
œmierci. Jego ¿ycie staje siê twoim w³asnym, gdy udzielasz Mu tej
niewielkiej pomocy, o któr¹ On prosi, aby uwolniæ ciê od wszystkiego,
co kiedykolwiek zada³o ci ból.
Gdy pozwalasz sobie samemu zostaæ uzdrowionym, widzisz,
jak zostaj¹ wraz z tob¹ uzdrowieni wszyscy ci, którzy s¹ doko³a
ciebie lub którzy przychodz¹ ci na myœl, lub których dotykasz, lub
którzy wydaj¹ siê nie mieæ z tob¹ ¿adnego kontaktu. Byæ mo¿e nie
rozpoznasz ich wszystkich, bo i te¿ nie zdajesz sobie sprawy, jak
wielki jest twój dar dla ca³ego œwiata, gdy pozwalasz, aby przysz³o
do ciebie uzdrowienie. Nigdy jednak nie jesteœ uzdrowiony sam.
Legiony za legionami otrzymaj¹ dar, który ty otrzymujesz, gdy
zostajesz uzdrowiony.
Ci, którzy s¹ uzdrowieni, staj¹ siê instrumentem uzdrawiania. Ponadto nie up³ywa ¿aden czas pomiêdzy chwil¹ ich
uzdrowienia a ca³¹ ³ask¹ uzdrowienia dan¹ im po to, by j¹ dawali.
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Przeciwieñstwo Boga nie istnieje, a ten, kto go nie akceptuje
w swoim umyœle, staje siê przystani¹, gdzie znu¿eni mog¹
odpocz¹æ. Albowiem tutaj ofiarowana jest prawda i tutaj
wszystkie z³udzenia zostaj¹ sprowadzone do prawdy.
Czy nie ofiarowa³byœ schronienia dla Woli Bo¿ej? Ty po
prostu zapraszasz Siebie do domu. A czy mo¿na odmówiæ takiemu
zaproszeniu? Poproœ, aby nast¹pi³o to, co nieuniknione, a nigdy
nie doznasz niepowodzenia. Inny wybór to jedynie prosiæ to, co
nie mo¿e istnieæ, aby istnia³o, a to nie mo¿e siê powieœæ. Dzisiaj
prosimy, by tylko prawda zajmowa³a nasze umys³y: by myœli
uzdrowienia przechodzi³y dziœ od tego, co jest uzdrowione, do tego,
co musi jeszcze zostaæ uzdrowione, œwiadomi, ¿e jedno i drugie
wydarzy siê jako jedno.
Bêdziemy przypominaæ sobie co godzinê, ¿e nasz¹ funkcj¹
jest pozwoliæ, aby nasze umys³y zosta³y uzdrowione, tak byœmy
mogli nieœæ uzdrowienie œwiatu, wymieniaj¹c przekleñstwo na
b³ogos³awieñstwo, ból na radoœæ, a oddzielenie na pokój Boga.
Czy¿ nie warto przeznaczyæ jednej minuty w ci¹gu godziny,
by otrzymaæ dar taki jak ten? Czy odrobina czasu nie jest ma³ym
kosztem do zaoferowania za dar wszystkiego?
Musimy jednak byæ na taki dar przygotowani. Tak wiêc
zaczniemy dzieñ od tego i poœwiêcimy dziesiêæ minut nastêpuj¹cym myœlom, którymi równie¿ zakoñczymy ten dzieñ
wieczorem:
Kiedy jestem uzdrowiony, nie jestem uzdrowiony sam.
I chcia³bym dzieliæ me uzdrowienie ze œwiatem,
tak aby choroba mog³a byæ wyparta z umys³u
jedynego Syna Boga, który jest moj¹ jedyn¹ JaŸni¹.
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Niech tego w³aœnie dnia uzdrowienie nastanie poprzez
ciebie. A gdy odpoczywasz w spokoju, b¹dŸ gotowy, by dawaæ tak,
jak otrzymujesz, by utrzymywaæ tylko to, co dajesz, i by przyj¹æ
S³owo Boga w miejsce wszystkich niem¹drych myœli, które
kiedykolwiek zosta³y wyobra¿one. Teraz ³¹czymy siê, aby uzdrowiæ
wszystko to, co by³o chore, i by zaofiarowaæ b³ogos³awieñstwo
tam, gdzie by³ atak. Bo i nie pozwolimy sobie zapomnieæ tej
funkcji z ka¿d¹ up³ywaj¹c¹ godzin¹ dzisiejszego dnia, pamiêtaj¹c
o naszym celu poprzez tê myœl:
Kiedy jestem uzdrowiony, nie jestem uzdrowiony sam.
I chcê pob³ogos³awiæ mych braci,
poniewa¿ chcê byæ uzdrowiony wraz z nimi,
tak jak oni zostaj¹ uzdrowieni wraz ze mn¹.
Lekcja 137

42

CZY JEZUS MA SZCZEGÓLNE MIEJSCE W UZDRAWIANIU?

Bo¿e dary rzadko mog¹ zostaæ przyjête bezpoœrednio. Nawet
najbardziej zaawansowani nauczyciele Bo¿y bêd¹ ulegali pokusie
w tym œwiecie. Czy by³oby sprawiedliwe, gdyby ich uczniom zosta³o
z tego powodu odmówione uzdrowienie? Biblia mówi: „Proœ w Imiê
Jezusa Chrystusa”. Czy stanowi to zaledwie odwo³anie do magii?
Imiê nie uzdrawia, bo i te¿ sama inwokacja nie przywo³uje ¿adnej
szczególnej mocy. Co oznacza wzywaæ Jezusa Chrystusa? Co daje
wezwanie jego Imienia? Dlaczego odwo³anie siê do niego jest
czêœci¹ uzdrawiania?

Powtarzaliœmy wielokrotnie, ¿e ten, który ca³kowicie zaakceptowa³ Przeb³aganie dla siebie samego, mo¿e uzdrowiæ œwiat.
W istocie ju¿ to uczyni³. Pokusa mo¿e powracaæ do innych, ale nigdy
do tego Jednego. Sta³ siê on zmartwychwsta³ym Synem Boga.
Pokona³ œmieræ, poniewa¿ zaakceptowa³ ¯ycie. Uzna³, ¿e jest taki,
jakim go Bóg stworzy³, a czyni¹c to, uzna³ wszystkie ¿yj¹ce istoty
za czêœæ siebie. Nie ma teraz ¿adnych ograniczeñ dla jego mocy,
poniewa¿ jest to Moc Boga. Tak wiêc jego imiê sta³o siê Imieniem
Boga, albowiem nie widzi on d³u¿ej siebie jako oddzielonego od Niego.
Co to oznacza dla ciebie? Oznacza to, ¿e przez pamiêtanie
Jezusa pamiêtasz Boga. W nim le¿y ca³y zwi¹zek Syna z Ojcem.
Jego czêœæ w Synostwie jest równie¿ twoj¹ czêœci¹, a jego zakoñczony proces uczenia siê gwarantuje twoje w³asne powodzenie.
Czy jest on nadal dostêpny, aby pomagaæ? Co on o tym powiedzia³?
Przypomnij sobie jego obietnice i spytaj siê uczciwie samego siebie,
czy jest prawdopodobne, aby ich nie dotrzyma³. Czy Bóg mo¿e zawieœæ Swojego Syna? I czy ten, który stanowi jednoœæ z Bogiem,
mo¿e byæ do Niego niepodobny? Ten, kto przekracza cia³o, przekroczy³ ograniczenie. Czy najwiêkszy nauczyciel by³by niedostêpny
dla tych, którzy za nim pod¹¿aj¹?
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Jako takie, Imiê Jezusa Chrystusa jest tylko symbolem.
Oznacza ono jednak mi³oœæ, która nie jest z tego œwiata. Jest ono
symbolem, który jest bezpiecznie u¿ywany jako zast¹pienie wielu
imion wszystkich bogów, do których siê modlisz. Staje siê ono
jaœniej¹cym symbolem S³owa Boga, tak bliskim tego, co symbolizuje,
¿e ma³a przestrzeñ pomiêdzy jednym a drugim zatraca siê z chwil¹,
gdy samo Imiê zostaje przywo³ane do umys³u. Pamiêtaæ imiê
Jezusa Chrystusa to sk³adaæ dziêki za wszystkie dary, które da³ ci
Bóg. A wdziêcznoœæ wobec Boga staje siê sposobem, w jaki zostaje
On ci przypomniany, poniewa¿ mi³oœæ nie mo¿e byæ daleko w tyle
za wdziêcznym sercem i dziêkuj¹cym umys³em. Bóg wstêpuje
z ³atwoœci¹, poniewa¿ stanowi¹ one prawdziwe warunki dla
twego powrotu do domu.
Jezus wskaza³ drogê. Dlaczego nie mia³byœ byæ mu
wdziêczny? Poprosi³ on o mi³oœæ, lecz tylko po to, by móc j¹ daæ
tobie. Ty siebie nie kochasz. Lecz w jego oczach twoje piêkno jest
tak pe³ne i nieskazitelne, ¿e widzi on w nim obraz swego Ojca.
Stajesz siê symbolem jego Ojca tu na ziemi. U ciebie szuka on
nadziei, poniewa¿ w tobie nie widzi ¿adnego ograniczenia ani
¿adnej skazy, która oszpeca³aby tw¹ piêkn¹ doskona³oœæ. W jego
oczach Chrystusowe widzenie jaœnieje z absolutn¹ sta³oœci¹.
Pozosta³ on z tob¹. Czy nie chcia³byœ nauczyæ siê lekcji zbawienia
poprzez to, czego on siê nauczy³? Dlaczego mia³byœ zdecydowaæ
siê zacz¹æ od nowa, gdy on odby³ tê podró¿ za ciebie?
Nikt na ziemi nie mo¿e poj¹æ, czym jest Niebo lub te¿ co jego
jedyny Stwórca naprawdê oznacza. Jednak mamy œwiadków. To
w³aœnie do nich powinna odwo³ywaæ siê m¹droœæ. Byli i s¹ tacy,
których poznanie wykracza daleko poza to, co my mo¿emy poznaæ.
Bo i te¿ nie chcielibyœmy nauczaæ ograniczeñ, które na³o¿yliœmy na
siebie. Nikt, kto sta³ siê prawdziwym i oddanym nauczycielem Boga,
44

nie zapomina swoich braci. Jednak to, co mo¿e on im zaofiarowaæ,
jest ograniczone tym, co on sam poznaje. Zwróæ siê wiêc do tego,
który od³o¿y³ wszystkie ograniczenia i wyszed³ poza najdalsze
krañce poznania. WeŸmie ciê on ze sob¹, albowiem nie poszed³
sam. By³eœ z nim wówczas, tak jak i jesteœ z nim teraz.
Ten kurs przyszed³ od niego, poniewa¿ jego s³owa dosiêgnê³y ciebie w jêzyku, który mo¿esz kochaæ i rozumieæ. Czy s¹
mo¿liwi inni nauczyciele, by dotrzeæ do tych, którzy mówi¹
innymi jêzykami i odwo³uj¹ siê do innych symboli? Oczywiœcie,
¿e s¹. Czy Bóg pozostawi³by kogokolwiek bez wyraŸnej pomocy
w trudnym dla niego czasie, bez zbawiciela, który mo¿e symbolizowaæ Jego Samego? Wieloaspektowego programu nauczania nie potrzebujemy jednak z powodu ró¿nic w treœci, lecz
dlatego, ¿e symbole musz¹ przesuwaæ siê i zmieniaæ po to, by
pasowaæ do danej potrzeby. Jezus przyszed³, by odpowiedzieæ
na twoj¹ potrzebê. W nim znajdziesz odpowiedŸ Boga. Nauczaj
wiêc wraz z nim, poniewa¿ jest on z tob¹; jest on zawsze tutaj.
Cokolwiek cierpi, nie jest czêœci¹ mnie
Wypar³em siê prawdy. Niech bêdê teraz tak samo
sumienny w wypieraniu siê fa³szu. Cokolwiek cierpi,
nie jest czêœci¹ mnie. To, co siê smuci, nie jest mn¹. To,
co jest w bólu, jest tylko z³udzeniem w moim umyœle.
To, co umiera, nigdy nie ¿y³o w rzeczywistoœci, a jedynie
zakpi³o sobie z prawdy o mnie. Wypieram siê teraz
koncepcji siebie oraz oszustw i k³amstw o œwiêtym Synu
Boga. Teraz jestem gotowy, aby go z powrotem zaakceptowaæ takim, jakim go Bóg stworzy³ i jakim jest.
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KILKA OSOBISTYCH WSKAZÓWEK Z OSTATNIEJ CHWILI,
SPECJALNIE DLA CIEBIE

Spójrz jeszcze raz na swego wroga, tego, którego zdecydowa³eœ siê nienawidziæ, zamiast kochaæ. Albowiem w ten sposób
narodzi³a siê w œwiecie nienawiœæ i w ten sposób zosta³a w nim
ustanowiona regu³a lêku. Teraz us³ysz Boga przemawiaj¹cego
do ciebie przez Tego, który jest Jego G³osem, jak równie¿ i
twoim, przypominaj¹c ci, ¿e nie jest twoj¹ wol¹ nienawidziæ i byæ
wiêŸniem lêku, niewolnikiem œmierci, drobnym stworzeniem
wiod¹cym niepozorne ¿ycie. Twoja wola jest nieograniczona. Nie
jest twoj¹ wol¹, by by³a ona ograniczona. To, co zawiera siê w tobie,
po³¹czy³o siê z Samym Bogiem w narodzinach ca³ego stworzenia.
Pamiêtaj o Nim, który stworzy³ ciebie, a poprzez twoj¹ wolê stworzy³
wszystko. Nie ma ani jednej stworzonej rzeczy, która by ci nie
dziêkowa³a, poniewa¿ to poprzez twoj¹ wolê siê narodzi³a. ¯adne
œwiat³o Nieba nie œwieci, chyba ¿e tylko dla ciebie, zosta³o ono
bowiem ustanowione w Niebie poprzez twoj¹ wolê.
Jaki masz powód do gniewu w œwiecie, który jedynie czeka
na twoje b³ogos³awieñstwo, aby byæ wolnym? Jeœli by³byœ wiêŸniem, to Sam Bóg nie by³by wolny. To bowiem, co jest czynione
temu, którego Bóg tak kocha, jest czynione Samemu Bogu. Nie
myœl, ¿e pragnie ciê ograniczyæ Ten, który uczyni³ ciê wspó³twórc¹ wszechœwiata obok Siebie. On chcia³by jedynie, aby twoja
wola by³a bezgraniczna na wiecznoœæ. Ten œwiat oczekuje
wolnoœci, któr¹ dasz, gdy rozpoznasz, ¿e jesteœ wolny. Lecz nie
przebaczysz œwiatu, dopóki nie przebaczy³eœ Temu, który da³ tobie
twoj¹ wolê. Albowiem to przez twoj¹ wolê zostaje œwiatu dana
wolnoœæ. Bo i nie mo¿esz byæ wolny w oddzieleniu od Tego, którego
œwiêt¹ Wolê podzielasz.
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Bóg zwraca siê do ciebie z proœb¹ o zbawienie œwiata, poniewa¿
przez twoje w³asne zbawienie œwiat zostaje uzdrowiony. Nie ma
zaœ nikogo krocz¹cego po ziemi, kto nie by³by zale¿ny od twojej
decyzji o tym, by pozna³, ¿e œmieræ nie ma nad nim ¿adnej mocy,
poniewa¿ podziela on twoj¹ wolnoœæ, tak jak podziela twoj¹ wolê.
To twoj¹ wol¹ jest, aby go uzdrowiæ, a poniewa¿ podj¹³eœ decyzjê
wraz z nim, jest on uzdrowiony. I teraz zosta³o wybaczone Bogu,
gdy¿ ty zdecydowa³eœ siê spojrzeæ na swojego brata jak na przyjaciela.
Wszystkie rzeczy, które s¹dzê, ¿e widzê,
s¹ odzwierciedleniem myœli
Oto przewodnia myœl zbawienia: To, co widzê, odzwierciedla proces zachodz¹cy w mym umyœle, który zaczyna
siê od mojej myœli o tym, czego chcê. Id¹c dalej, umys³
tworzy wyobra¿enie tego, czego pragnie, co os¹dza jako
cenne i dlatego usi³uje zdobyæ. Nastêpnie wyobra¿enia
te rzutuje na zewn¹trz, ogl¹da je, ocenia jako rzeczywiste
i strze¿e jako swoje w³asne. Z ob³¹kanych pragnieñ
powstaje ob³¹kany œwiat. Z os¹du powstaje œwiat potêpiony.
A z wybaczaj¹cych myœli wy³ania siê ³agodny œwiat, pe³en
³aski dla œwiêtego Syna Boga, ofiaruj¹c mu ¿yczliwy dom,
w którym mo¿e przez chwilê odpocz¹æ, zanim wyruszy
w dalsz¹ podró¿ i pomo¿e swym braciom iœæ naprzód wraz
z nim oraz odnaleŸæ drogê do Nieba i do Boga.
Ojcze nasz, Twoje myœli odzwierciedlaj¹ prawdê, moje zaœ
myœli, oderwane od Twoich, wymyœlaj¹ tylko sny. Niechaj
ujrzê to, co odzwierciedlaj¹ jedynie Twoje myœli, albowiem
tylko i wy³¹cznie Twoje myœli ustanawiaj¹ prawdê.
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