LEKCJA 110
Jestem taki, jakim stworzył mnie Bóg.
Dzisiejszą ideę będziemy powtarzać od czasu do czasu. Albowiem ta jedna myśl
wystarczyłaby, żeby zbawić ciebie i świat, gdybyś tylko uwierzył, że jest prawdziwa. Jej
prawdziwość oznacza, że nie dokonałeś w sobie żadnych zmian, które byłyby rzeczywiste,
ani że nie zmieniłeś wszechświata tak, by to, co Bóg stworzył, zostało zastąpione przez lęk
i zło, nieszczęście i śmierć. Jeśli pozostajesz taki, jakim stworzył cię Bóg, to lęk nie ma
znaczenia, zło jest nierzeczywiste, a nieszczęście i śmierć nie istnieją.
Dzisiejsza idea jest zatem wszystkim, czego potrzebujesz, by całkowita naprawa
uzdrowiła twój umysł i dała ci doskonałe widzenie, które uzdrowi wszystkie błędy popełnione
przez jakikolwiek umysł w dowolnym czasie lub miejscu. Idea ta wystarczy, by uzdrowić
przeszłość i uwolnić przyszłość. Wystarczy, by zaakceptować teraźniejszość taką, jaka jest.
Wystarczy, aby czas stał się środkiem, dzięki któremu cały świat nauczy się ucieczki od czasu
i od każdej zmiany, jaką czas wraz ze swym przemijaniem zdaje się przynosić.
Jeśli pozostajesz taki, jakim stworzył cię Bóg, pozory nie mogą zastąpić prawdy,
zdrowie nie może zmienić się w chorobę, śmierć nie jest w stanie zastąpić życia, a lęk –
miłości. Wszystko to się nie wydarzyło, jeśli pozostajesz taki, jakim stworzył cię Bóg. Nie
potrzebujesz żadnej innej myśli poza tą jedną, aby pozwolić wybawieniu przyjść oświecić
świat i uwolnić go od przeszłości.
W tej jednej myśli wymazana jest cała przeszłość, a teraźniejszość zbawiona, by
spokojnie szerzyć się w bezczasową przyszłość. Jeśli jesteś taki, jakim stworzył cię Bóg, to
nie doszło do oddzielenia twojego umysłu od Jego Umysłu ani do rozszczepienia między
twoim umysłem a innymi, a istnieje tylko jedność w twoim własnym umyśle.
Uzdrawiająca moc dzisiejszej idei nie ma granic. W niej rodzą się wszelkie cuda
i odradza się prawda w świadomości świata. Praktykuj dzisiejszą ideę z wdzięcznością. Jest to
prawda, która pojawia się, by cię uwolnić. Jest to prawda, którą Bóg ci obiecał. Jest to Słowo,
w którym wszelki smutek znajduje swój kres.
W swych pięciominutowych okresach praktyki zacznij od tego cytatu z Tekstu:
Jestem taki, jakim stworzył mnie Bóg.
Jego Syn nie może cierpieć.
A ja jestem Jego Synem.

Następnie skup się na tym stwierdzeniu i spróbuj odkryć we własnym umyśle to Ja,
które jest świętym Synem samego Boga.
Szukaj wewnątrz siebie Tego, który jest Chrystusem w tobie, Synem Bożym i bratem
dla świata – Zbawcą, który na zawsze został zbawiony, mającym moc zbawienia każdego, kto
Go dotknie, choćby lekko, prosząc o Słowo, które powie mu, że jest Jego bratem.
Jesteś taki, jakim stworzył cię Bóg. Uszanuj dziś swoje Ja. Nie oddawaj dziś czci
wyrzeźbionym wizerunkom, które sam wytworzyłeś, by były Synem Boga zamiast tego,
czym on jest. Głęboko w twym umyśle święty Chrystus w tobie oczekuje, abyś uznał Go za
siebie samego. Pozostaniesz zagubiony i nieświadomy tego, kim jesteś, dopóki On będzie
nieuznany i nieznany.
Szukaj Go dzisiaj i znajdź. On będzie twym Zbawcą od wszystkich bożków, które
wytworzyłeś. A gdy Go odnajdziesz, zrozumiesz, jak bezwartościowe są twoje bożki i jak
fałszywe wyobrażenia, z którymi się utożsamiałeś. Dzisiaj dokonamy wielkiego postępu w
drodze do prawdy, pozbywając się bożków i otwierając przed Bogiem nasze dłonie, serca
i umysły.
Przez cały dzień będziemy o Nim pamiętać z sercem przepełnionym wdzięcznością
i miłującymi myślami o tych, których dziś spotykamy. W ten właśnie bowiem sposób Go
pamiętamy. I by przypomnieć sobie o Jego Synu – naszym świętym Ja

– Chrystusie

w każdym z nas, powiemy:
Jestem taki, jakim stworzył mnie Bóg.
Wyznawajmy tę prawdę tak często, jak tylko możemy. Oto Słowo Boże, które cię uwolni. Jest
to klucz, który otwiera bramy Nieba i pozwala ci wkroczyć w pokój Boga i Jego wieczność.
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